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Varje år bjuder vi in till en Kapitalmarknadsdag för att våra kunder ska få en möjlighet 
att träffa både externa experter inom branschen och våra egna analytiker, förvaltare och  
investerare. Årets arrangemang ägde rum den 8 maj i Svenska Läkaresällskapets lokaler på 
Klara Östra kyrkogata i Stockholm. Inbjudna talare var Jan Bernhard Waage (Wassum AB), 
Per Jansson, vice riksbankschef, Anna Breman (Swedbank) och ekonomie doktor Emma Sjö-
ström (Misum, Handelshögskolan och Stockholm Sustainable Finance Centre). 

Kapitalmarknadsdagen 2018
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CHEFEN HAR ORDET

Stolt efter ett utmanande år
Låt mig börja med att berätta hur stolt jag 
är över våra insatser under 2018. Det var 
ett utmanande år där bland annat aktier 
gav en negativ avkastning för första året 
sedan finanskrisen. Räntor gav viss avkast-
ning och det gjorde även fastighetsinveste-
ringar. Trots det har vi med befintliga resur-
ser levererat över förväntan. 
Glädjande nog har det tillkommit ett antal 
nya kapitalförvaltningskunder, de flesta 
på rekommendation. Utöver kapitalför-
valtning efterfrågar de även våra andra 

tjänster såsom ekonomi- och värdepap-
persadministration samt avkastnings- och 
riskanalys. Vi har träffat ett flertal styrelser 
och placeringsråd som använder oss som 
diskussionspartner i frågor som rör håll-
bara investeringar, placeringspolicys och 
tillgångsallokering. Detta är något vi gärna 
gör eftersom det ger oss en större förståelse 
för kundernas behov samtidigt som vi ges 
möjlighet att bygga förtroende för oss som 
leverantör. 

Fler marknader och tillgångsslag
Vi har under flera år sett en ökad efterfrå-
gan på kapitalförvaltningstjänster som rör 
kundens övergripande tillgångsallokering. 
Dessa skräddarsydda tjänster kan bestå i 

att vi är med och driver eller deltar i analys- 
och utredningsarbete kring lämplig till-
gångsallokering, utvärderar och genomför 
investeringsstrategier samt följer upp och 
rapporterar resultat. 
Under de senaste åren har detta innebur-
it ett ökat fokus på andra marknader och 
tillgångslag än de som tidigare präglat vår 
verksamhet och vårt arbete med utländska 
aktier, valuta, fastigheter och alternativa 
investeringar ökar. Vi ser att denna utveck-
ling fortsätter och att den bidrar till att Ka-
pitalförvaltningen hos Kammarkollegiet kan 
erbjuda ett kompetent och kostnadseffektivt 
förvaltningsalternativ för fler marknader 
och tillgångsslag.

Långsiktigt och hållbart 
Världen står inför många utmaningar som 
påverkar våra finansiella marknader såväl 
som våra liv. Några av dem är:
• Klimatfrågan
• Skuldsättningsgraden i väldigt många 

länder; hot mot framtida tillväxt när 
skuldhantering tränger ut investering-
ar.

• Brexit 
• Handelskrig – tullar och dämpad efter-

frågan istället för global frihandel.
• Inflation? Inget hot idag, men…
• Populism som leder till eskalerande 

demokratiska problem och därmed däm-
pad tillväxt?

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin. 
Klimatet var också högt upp på agendan i 
Davos under Världsekonomiskt forum. Or-
kanvindar, kraftiga översvämningar och att 
globala insatser för att bromsa utvecklingen 
ska misslyckas är exempel på vad som oro-
ade världens ledare mest. Kammarkollegiet 
Kapitalförvaltning präglas av långsiktighet, 
kostnadseffektivitet samt etik och hållbar-
het. När det gäller investeringar handlar 
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det inte bara om att välja bort bolag utan 
även om att identifiera och välja till bolag 
som över tid kommer att vara mer lönsam-
ma och hållbara. 
Trots det utmanande klimatet stod sig ändå 
avkastningen i våra uppdrag väl i konkur-
rens med andra förvaltare. Nu är vi inte en 
aktör som fokuserar på avkastning under en 
så kort period som ett år. En av våra främ-
sta fördelar är just att vi kan vara långsikti-
ga; en oerhört viktig förmåga för avkastning 
över tid. Det är allokering och inte timing 
som avgör framgången. Mycket talar för att 
vi kommer att fortsätta att ha en utmanan-
de miljö när det gäller avkastning. Räntor 
är fortsatt låga och aktiemarknaderna vo-
latila. Vi förväntar oss fortsatt blygsamma 
avkastningstal även när det gäller 2019 än 
de vi vant oss vid historiskt. 

Kostnadseffektivt och transparent
En annan faktor som avgör långsiktig av-
kastning är kostnaderna. Ränta-på-ränta-ef-
fekten gör att höga kostnader för förvaltning 
får negativa konsekvenser över lång tid. Jag 
vill påstå att Kammarkollegiet erbjuder en 
av de mest kostnadseffektiva förvaltningar-
na på marknaden. Här inkluderar jag våra 
tjänster inom ekonomiadministration. Jag 
menar att kommunikationen från branschen 
måste förbättras och branschen bli mer 
transparent och hjälpa kunden att göra det 
rätta valet. Det finns andra sätt att tjäna 
pengar på än genom höga förvaltningsavgif-
ter och ett rättvisande jämförelsepris bör tas 
fram. Det ska jämföra äpplen mot äpplen 
oavsett förvaltningsform. De avgifter vi på 
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning tar 
ut är fullständigt transparenta och ligger i 
linje med våra kostnader.

Riskhantering och regelefterlevnad
Kammarkollegiet har 2018 byggt upp en 
oberoende kontrollfunktion ”Risk och com-
pliance” som är organisatoriskt underställd 
generaldirektören. Kontrollfunktionen är 
ett stöd för verksamheten så att den bedrivs 

med sund riskhantering och regelefterlev-
nad inom ramen för kapitalförvaltning. 
Kontrollfunktionen följer upp, övervakar 
och utvärderar den operativa och finansiella 
riskhanteringen inom kapitalförvaltningen.
Jag vill också passa på att nämna våra fina 
förvaltningsresultat i samtliga konsortier. 
Läs mer om detta längre fram i rapporten.
Vi hoppas ni ger oss fortsatt förtroende att 
navigera genom dessa svårigheter och möj-
ligheter under kommande år.

Bengt Svelander
Chef Kapitalförvaltningen  
Kammarkollegiet
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Kapitalförvaltningen har en lång tradition 
av att arbeta med ansvarsfulla investering-
ar och under 2018 så fortsatte arbetet med 
hållbarhet och etik. Vi är en myndighet som 
präglas av långsiktighet, ansvarsfullhet och 
kostnadseffektivitet. 

De senaste åren har intresset för att bolag 
ska agera på ett hållbart och ansvarsfullt 
sätt ökat. Då Kammarkollegiet Kapitalför-
valtning började arbeta med de här frågorna 
var det endast ett fåtal aktörer som adresse-
rade frågorna i sin förvaltning. 
Men idag ser det annorlunda ut och företa-
gens hållbarhetsarbete har blivit mer av en 
hygienfaktor, något man måste göra. Det 
finns många anledningar till hållbarhets-
trenden. Vi har sett hur företag som inte 
har agerat på ett ansvarsfullt sätt har fått 
stora och ofta väldigt kostsamma problem. 
Att hantera konsekvenserna av till exempel 
korruption kostar både pengar och engage-
mang för bolaget, ett skadat varumärke och 
stämningar som kan ta flera år att reda ut.
Ett exempel är Stora Enso. Under många år 
fick bolaget ta emot kritik för sitt bristande 
hållbarhetsarbete. Det var hållbarhetsfrå-
gor av varierande karaktär, barnarbete 
i Pakistan, landägarfrågor samt dubbel 
bokföring i USA. Efter att ha fokuserat på 
hållbarhet har företaget vänt den negati-
va trenden vilket också har gett resultat.  
Idag har de blivit uppmärksammade för 
sin satsning och bland annat vunnit i DI:s 
ranking av hållbara bolag i industrigruppen 
Material.

Har ni sålt ett företag under 2018 
med anledning av att de inte age-
rat etiskt eller hållbart?
Ja, under hösten så sålde vi våra innehav 
i Danske Bank och beslöt att Danske Bank 
inte är investerbar som obligation eller 
aktie. Danske Bank misstänkts för att ha 
tvättat pengar från Ryssland och Azerbajdz-
jan i stor omfattning via sin filial i Estland. 
I juli 2018 inleder riksåklagare i Estland en 
förundersökning om misstänkt penning- 
tvätt, därefter inleder dansk åklagare en 
förundersökning om penningtvätt i banken.

Ni svartlistar vissa sektorer och 
produkter, vad är anledningen?
Vi arbetar med etik och hållbarhet och vill 
inte kanalisera kapital i verksamheter som 
vi anser kontroversiella eller problematis-
ka ur den synvinkeln. I praktiken innebär 
det att vi inte investerar i produktion av 
pornografi och tobak. Högst 5 procent av 
omsättningen i ett bolag får avse alkohol, 
spel och vapen.  I de portföljer vi förvaltar 
med utvidgad screening så investerar vi inte 
heller i fossil energi.

Hur ser ni på FN:s hållbarhetsmål?
Det finns många faktorer som är kritiska för 
världens befolkning, och som påverkar eko-
nomisk stabilitet och tillväxt, klimatföränd-
ringar, sociala missförhållanden, vattenbrist 
och krig är några saker som spelar in.
Det är inte endast politiker som tar an-
svar och lägger planer för hur utsläppen 

Ansvarsfulla investeringar



8 Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2018

av växthusgaset ska minska, också företag 
har arbetat med de här frågorna länge. Det 
strategiska hållbarhetsarbetet är grund-
läggande för företagets intressenter, såsom 
företagsledning, medarbetare, kunder och 
omgivning.
Att ta hänsyn till hållbarhetsmålen då man 
investerar är viktigt då man på det sättet 
kan allokera pengar till lösningar av globala 
problem.
 Att exempelvis inte investera i tobak och al-
kohol kan kopplas till FN:s globala hållbar-
hetsmål, där ”Hälsa och välbefinnande” är 
ett av 17 mål. Människor behöver god hälsa 
för att ha förmåga och kapacitet att med-
verka till utvecklingen i samhället. Rökning 
medför tobaksrelaterade sjukdomar och 
även passiv rökning är orsak till dödsfall. 
Ett annat mål är ”Hållbara städer och sam-
hällen”, här beskrivs bland annat hur den 
snabba och stora inflyttningen till städer bör 
hanteras på ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart sätt. Våra innehav i Castel-
lum och Vasakronan kan sägas stödja det 
målet. Vasakronan har arbetat med hållbar-
het och tilldelats Green Star av Global Real 
Estate Sustanibility Benchmark, GRESB 
som analyserar hållbarhet inom fastighets-
branschen globalt. Castellum har också 
tilldelats utmärkelser för sitt hållbarhetsar-
bete, bland annat fick de World Green Buil-
ding Councils främsta utmärkelse Business 

Leadership in Sustainability för den europe-
iska regionen ERPA Gold, för högsta betyg 
bland de bästa hållbarhetsrapporteringarna 
i Europa och de blev korad etta i världen av 
GRESB som den mest hållbara fastighetsut-
vecklaren.
FN:s globala hållbarhetsmål är en vägled-
ning för många bolag och investerare. Enligt 
Dagens Industri nämner 67 procent stora 
bolag och 31 procent av medelstora bolag 
målen i sina rapporter. Det som framgår då 
man läser rapporterna, är att många företag 
beskriver olika mål som kan vara intressan-
ta för deras verksamhet men få beskriver 
hur företaget kan påverka. 

Vilken är den viktigaste hållbar-
hetsfrågan?
Det är olika för olika företag och sektorer 
men generellt så är klimatfrågan den vikti-
gaste hållbarhetsfrågan då koldioxidutsläp-
pen är central för hela jordens befolkning. 
Det är en av de största utmaningarna i 
Agenda 2030 att bekämpa klimatföränd-
ringarna.
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Fördelningen mellan tillgångsslag är det viktigaste beslutet för kapitalägare eftersom det 
brukar förklara minst 90 procent av total avkastning. Detta beslut är långt viktigare än ak-
tiv förvaltning och kommer att avgöra hur snabbt kapitalet kommer att växa över tid, men 
också hur mycket det kommer att variera mellan olika år. 
Det första som måste beaktas för en kapitalägare är ”sparandets” syfte och förutsättningar. 
Viktiga frågeställningar att besvara blir
• hur lång placeringshorisonten är,
• behovet av viss storlek på direktavkastningen,
• det likviditetsbehov som krävs,
• rimlig riskbenägenhet och 
• avkastningsmålet (krav) på sparandet.
Därefter behöver kapitalägaren identifiera vilka tillgångar som är möjliga att använda, 
vilket ofta finns angivet i en placeringspolicy. Ju fler möjliga tillgångar desto mer effektiv 
förmögenhetsportfölj kan skapas.
Nästkommande steg blir en form av ”Asset Liability Management” (ALM) studie, där för-
utsättningarna på skuldsidan diskuteras tillsammans med tillgångssidan. Typiska fråge-
ställningar beaktar förväntade nettoflöden, långsiktiga åtaganden och om det finns risker 
för tvingande och oförväntade realiseringar av tillgångar. Därutöver behöver kapitalägaren 
även beakta hur tillgångarna samvarierar med varandra och hur man bör betrakta den 
framtida risken och avkastningen för respektive tillgång. I denna analys är det lätt att göra 
misstag och ofta är det en fördel om en van betraktare genomför denna analys. En vanlig 
felaktighet är att en kapitalägare börjar med en önskad förväntad avkastning istället för 
att först ställa sig frågan kring en rimlig risknivå utifrån kapitalägarens egna förutsätt-
ningar. Kammarkollegiet har både stor erfarenhet och kompetens i dessa frågor. Nedan 
visas ett exempel på sådan analys ur illustrativt perspektiv.
Figur: Exempel på en effektiv portfölj vid en given risknivå

Ditt viktigaste beslut – Allokering
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Figuren ovan visar ett exempel på en 
effektiv portfölj, där förslag till andelar för 
respektive tillgångsklass kan ses i stapel- 
diagrammet.
När portföljsammansättningen, det vill säga 
riktmärken för respektive tillgång är beslu-
tad, krävs en löpande förvaltning av förmö-
genhetsportföljen. Om aktiemarknaden sti-
ger kraftigt kommer även andelen aktier att 
stiga det vill säga marknadsandelen föränd-
ras och därmed ”driftar” (förändras) ande-
larna för respektive tillgång över tid. Denna 
förändring av tillgångsfördelningen måste 
hanteras genom till exempel att återställa 
till beslutad fördelning av tillgångar eller 
tillåta att fördelningen förändras. Självklart 
kan det även vara lämpligt att under perio-
der ha en högre andel i något tillgångsslag 
än vad själva riktmärket anger. Det finns 
alltid risk för att andelarna för respektive 
tillgångsslag blir oönskade om dessa inte 
löpande kontrolleras. 
Givet att denna hantering sköts på ett 
fördelaktigt sätt finns det även en möjlighet 
att skapa ett mervärde (överavkastning) för 
kapitalägaren. Erfarenheten visar samtidigt 
att det är svårt att lyckas med aktiv för-
valtning mellan tillgångsslag. För oss är det 
glädjande att konstatera att vi över tiden 
varit mycket lyckosam med vår allokerings-
tjänst och kunnat leverera ett mervärde till 
våra allokeringskunder. 

Vårt syfte är att skapa ett mervärde (högre 
avkastning) för kunden samt att hantera 
och kontrollera den huvudsakliga risken 
i en portfölj det vill säga allokeringsris-
ken. Det krävs dels en strukturerad in-
vesteringsprocess med en tillräckligt lång 
placeringshorisont (för att kunna utnyttja 
riskpremier), dels fokusering på en god 
rebalanseringsstrategi. 
Alltfler kapitalägare behöver en diskus-
sionspartner kring hur förmögenheten ska 
placeras. Vår rådgivning syftar till att hjäl-
pa våra kunder med att få en effektiv och 
bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen 
är oberoende och inriktad på att sätta mål 
för avkastning, risknivå, tillgångsfördelning 
och portföljstrategi. Våra tjänster inom allo-
kering och rådgivning är en integrerad del i 
våra förvaltningsuppdrag, men erbjuds även 
som separat tjänst. Kollegiet har mycket 
stor vana att diskutera placeringspolicy och 
genomföra översyn av kunders kapitalstruk-
tur utifrån verksamhetens behov.
Vår rekommendation blir därför att använ-
da kollegiet som diskussionsparter vad gäl-
ler den grundläggande ALM-analysen, dels 
överväga om kollegiet kan tänkas vara en 
attraktiv partner för att skapa ett mervärde 
i denna allokeringshantering. 
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Fonddelegationen
Fonddelegationen är ett särskilt beslutsorgan för Kammarkollegiet Kapitalförvaltning. 
Delegationen är sammansatt av personer med lång erfarenhet från skilda delar av kapi-
talmarknaden och utgör ett starkt stöd för Kapitalförvaltningen. Delegationen utses av re-
geringen och Kammarkollegiets generaldirektör är ordförande. Fonddelegationen beslutar 
om Kapitalförvaltningens långsiktiga placeringsstrategi och andra strategiska frågor. Det 
är också Fonddelegationens ansvar att se till så att de mål som statsmakterna har ställt 
upp för verksamheten kan nås.  

Övre raden från vänster: 
Katarina Thorslund, vice vd och chef för avdelning Kund, Alecta,  
Claes Kjellander, tidigare styrelseordförande i SBAB

Nedre raden från vänster:
Thomas Halvorsen, tidigare VD för Fjärde AP-fonden, Marie Giertz, vice VD, kapitalförvaltningschef Kåpan 
pensioner, Gunnar Larsson, Kammarkollegiets generaldirektör, Lennart Nilsson, tidigare VD i AP-fonderna 1-3 
och Marie Reinius, civilekonom
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Ränteförvaltning
Kammarkollegiets ränteförvaltning kan erbjuda förvaltning i antingen konsortieform eller 
för större uppdrag som egen skräddarsydd portfölj. I de olika förvaltningarna finner man 
betydande exponering mot säkerställda bostadsobligationer men också mot företagsobli-
gationer. Utmärkande för verksamheten är att den har en lång historik med framgångsri-
ka aktiva förvaltningsresultat. 

Kammarkollegiets förvaltningsstil präglas av långsiktighet vilket innebär att man bortser 
från kortsiktiga svängningar i marknaden. Genom att långsiktigt erhålla riskpremier möj-
liggörs hög riskjusterad avkastning. Med denna förvaltningsstil följer en låg omsättnings-
hastighet vilket ger ett positivt bidrag till de låga förvaltningskostnaderna. Den huvud-
sakliga exponeringen mot företagsobligationer är inom så kallad investment grade, vilket 
innebär begränsade kreditrisker. 

Avkastningsmål
Målsättningen i förvaltningen är att ge våra uppdragsgivare en avkastning som över tid 
överträffar deras uppställda jämförelseindex. I konsortierna innebär måluppfyllelse att in-
formationskvoten överstiger 0,2. För vårt äldsta konsortie med över 20 års historik – Rän-
tekonsortiet – har detta mål uppfyllts under alla år utom två.  
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Räntekonsortiet
Räntekonsortiet följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.

Räntekonsortiet placerar i huvudsak i svenska stats- och säkerställda bostadsobligationer 
med relativt korta löptider och vänder sig till investerare som söker en trygg placering. I 
genomsnitt är durationen i konsortiet kring 2 år. Investeringarna placeras säkert och vo-
latiliteten i konsortiet är låg. Konsortiet förvaltas aktivt med ett index bestående av stats- 
och bostadsobligationer med löptider mellan 1-3 år. De senaste fem åren har den aktiva 
förvaltningen skapat ett mervärde i förhållande till index motsvarande 0,41 procent per år. 

Låg inflation och expansiv penningpolitik har under en lång period lett till allt lägre räntor. 
För ett par år sedan började den amerikanska centralbanken skruva tillbaka lättnaderna 
och har successivt höjt räntan till idag 2,25 %. I december höjde så Riksbanken också rän-
tan till -0,25 %. Därmed påbörjades processen att återgå till en mer normal penningpolitik 
efter att sedan i början av 2015 ha haft negativa räntor i Sverige. Riksbanken själva sig-
nalerar en höjning mot slutet av 2019 medan marknadsprissättningen indikerar en större 
tveksamhet. 
Riksbankens höjning har skett samtidigt som konjunkturindikatorer pekar mot en svagare 
ekonomisk utveckling både internationellt och i Sverige. 
Kreditmarknaden hade en svag avslutning på året då investerare drog öronen åt sig. Högre 
kreditspreadar slog däremot inte igenom på prissättningen av säkerställda obligationer i 
samma utsträckning. Räntekonsortiet har under året inte investerat i svenska statsobliga-
tioner på grund av de låga räntenivåerna och istället placerat i säkerställda bostadsobliga-
tioner. Detta har varit en lyckosam strategi och förklarar större delen av den överavkast-
ning konsortiet har haft under året. Räntan på en tvåårig bostadsobligation låg vid slutet 
av året kring 0,10 %.
Avkastningen för Räntekonsortiet var under året 0,28 % vilket var 0,32 % bättre än jämfö-
relseindex som under samma period avkastade -0,03 %.  
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Avkastning januari - december 2018 (%)

Förfallostruktur (mnkr)

RÄNTEKONSORTIETS UTVECKLING 2014-2018

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-   

index *
Diff. mot 

index
Kon-

sortiet
Jfr-

index *

2014 5 256 970 41 887 178 125,50 4,51 3,6 3,7 3,0 0,7 1,10 1,10

2015 4 591 420 37 574 096 122,20 4,53 3,6 1,0 1,0 0,0 1,04 1,03

2016 4 923 384 40 845 265 120,54 3,04 2,5 1,1 0,8 0,3 0,84 0,74

2017 5 591 803 47 001 590 118,97 2,29 1,9 0,6 -0,1 0,7 0,76 0,70

2018 4 599 737 39 135 697 117,53 1,77 1,5 0,3 0,0 0,3 0,29 0,32

Genomsnitt per år 1,3 0,9 0,4 0,5 0,5

* OMRX Bond All 1-3 Years
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Företagsobligationskonsortiet
Företagsobligationskonsortiet följer Svenska kyrkans policy för ansvarsfulla investeringar.

Investerar man i Företagsobligationskonsortiet får man ränteavkastningen från obliga-
tioner emitterade av större industri- och fastighetsbolag, banker och investmentbolag. 
Durationen får maximalt vara fyra år men ligger idag under tre år. Konsortiet förvaltas 
aktivt mot ett index bestående av främst företagsobligationer med löptider på 1-10 år. 
I oberoende utvärderingar har förvaltningen placerat sig mycket högt i jämförelse med 
konkurrenter.

Låg inflation och expansiv penningpolitik har under en lång period lett till allt lägre räntor. 
För ett par år sedan började den amerikanska centralbanken skruva tillbaka lättnaderna 
och har successivt höjt räntan till idag 2,25 %. I december höjde så Riksbanken också rän-
tan till -0,25 %. Därmed påbörjades processen att återgå till en mer normal penningpolitik 
efter att sedan i början av 2015 ha haft negativa räntor i Sverige. Riksbanken själva sig-
nalerar en höjning mot slutet av 2019 medan marknadsprissättningen indikerar en större 
tveksamhet. 
Händelseutvecklingen på den svenska kreditmarknaden under 2018 kan delas upp i två 
perioder – före och efter sommaren. Under årets första halvår präglades miljön av god ef-
terfrågan på företagsobligationer och emissionsvolymen var i paritet med rekordåret 2017. 
Under hösten blev marknaden kärvare för att under framförallt sista kvartalet präglas av 
tydligt stigande kreditspreadar och i vissa fall inställda emissioner. Flera emittenter har 
skaffat kreditrating under senare år vilket möjliggjort att nå en bredare krets av investera-
re liksom att det öppnar upp emissionsmöjligheter på euromarknaden. Betydande emitten-
ter i den svenska marknaden som skaffade rating under året var fastighetsbolagen Vasa-
kronan och Castellum samt Tele2.  
Kombinationen stigande korta marknadsräntor och högre kreditspreadar resulterade i en 
portföljavkastning som var ungefär en procentenhet lägre än avkastningen för 2017. 2018 
års avkastning på 0,77 % var 0,22 % högre än jämförelseindex. 
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Största enskilda innehav

FÖRETAGSOBLIGATIONSKONSORTIET UTVECKLING 2014-2018

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-   

index *
Diff. mot 

index
Kon-

sortiet
Jfr-index 

*

2014 2 141 729 2 033 859 1 053,04 20,88 2,1 6,9 6,2 0,7 1,3 1,8

2015 1 849 728 1 805 020 1 024,77 35,40 3,4 0,7 0,5 0,2 1,6 1,6

2016 2 391 259 2 300 884 1 039,28 21,97 2,1 3,6 3,0 0,5 1,4 1,5

2017 2 780 656 2 670 131 1 041,39 16,70 1,6 0,2 0,2 0,0 1,4 1,4

2018 2 563 474 2 479 929 103,69 15,78 1,5 0,8 0,6 0,2 0,7 0,6

Genomsnitt per år 2,7 2,3 0,4 1,1 1,1

* OMX Kreditindex Total Return

Avkastning januari - december 2018 (%)

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Fortum värme 6,16 157 913 557

Hufvudstaden 4,74 121 404 663

Willhem 4,56 116 926 776

Castellum 4,30 110 190 407

Santander 4,20 107 668 628

Volvo Finans 3,81 97 633 210

Sandvik 3,49 89 561 754

Nordea Hypotek 3,10 79 565 402

Vasakronan Fastighet 3,09 79 326 205

LeasePlan 2,71 69 553 925

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

Företagsobligationskonsortiet NOMXCRTR



17Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2018

Företagsobligationskonsortiet FRN följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.

I Företagsobligationskonsortiet FRN får man ränteavkastningen från obligationer emitte-
rade av större industri- och fastighetsbolag, banker och investmentbolag med genomgå-
ende hög kreditvärdighet. Durationen i konsortiet får maximalt vara 0,25 år vilket innebär 
att resultatet är okänsligt för förändringar i de generella marknadsräntorna. Konsortiet 
förvaltas aktivt mot ett index bestående av främst företagsobligationer med löptider på 
1-10 år, alla med räntejustering var fjärde månad. Konsortiet startades under sommaren 
2017.

Låg inflation och expansiv penningpolitik har under en lång period lett till allt lägre räntor. 
För ett par år sedan började den amerikanska centralbanken skruva tillbaka lättnaderna 
och har successivt höjt räntan till idag 2,25 %. I december höjde så Riksbanken också rän-
tan till -0,25 %. Därmed påbörjades processen att återgå till en mer normal penningpolitik 
efter att sedan i början av 2015 ha haft negativa räntor i Sverige. Riksbanken själva sig-
nalerar en höjning mot slutet av 2019 medan marknadsprissättningen indikerar en större 
tveksamhet. 
Händelseutvecklingen på den svenska kreditmarknaden under 2018 kan delas upp i två pe-
rioder – före och efter sommaren. Under årets första hälft präglades miljön av god efterfrå-
gan på företagsobligationer och emissionsvolymen var i paritet med rekordåret 2017. Under 
hösten blev marknaden kärvare för att under framförallt sista kvartalet präglas av tydligt 
stigande kreditspreadar och i vissa fall inställda emissioner. Flera emittenter har skaf-
fat kreditrating under senare år vilket möjliggjort att nå en bredare krets av investerare 
liksom att det öppnar upp emissionsmöjligheter på euromarknaden. Betydande emittenter i 
den svenska marknaden som skaffade rating under året var fastighetsbolagen Vasakronan 
och Castellum samt Tele2.  
3 månaders STIBOR, som är den rörliga räntan som portföljens obligationer fixeras mot, 
steg med 34 räntepunkter under året – dock skedde denna stigning till största delen i 
samband med riksbankens räntehöjning i december – vilket innebar att årets räntefixering 
inte skedde till så mycket högre genomsnittlig ränta jämfört med föregående år. Priset på 
portföljens obligationer föll med de stigande kreditspreadarna under hösten vilket resulte-
rade i en negativ årsavkastning. 
Avkastningen för Företagsobligationskonsortiet FRN blev -0,20 % vilket är 0,14 % högre än 
jämförelseindex.  

Företagsobligationskonsortiet FRN
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FOK FRN UTVECKLING 2017*

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr

Antal 
utelöpande 

andelar
Andelsvärde, 
FOK FRN, kr

Andelsvärde
FOK FRN A

Andelsvärde
FOK FRN B

Utdelning 
kr/andel

Utdelning     
procent

Kon- 
sortiet

Jfr-index 
*

Diff. 
mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2017  263 666  263 748 999,69 1,65 0,2 0,19 0,25 -0,06 0,24 0,19

2018 296 256 261 384 993,88 993,21 3,96 0,4 -0,20 -0,34 0,14 0,38 0,38

Genomsnitt per år -0,01 -0,05 0,04 0,31 0,28

* Startade 2017-06-15

Avkastning januari - december 2018 (%)

Största enskilda innehav
Värdepapper Andel % Marknadsvärde (kr)

Deutsche Bahn Finance 8,79 26 052 493

Nordea Bank 7,13 21 135 856

Rikshem 6,14 18 197 784

Länsförsäkringar Bank 5,82 17 247 283

Willhem 5,42 16 061 521

Vasakronan Fastighet 5,40 16 007 418

Specialfastigheter Sverige AB 5,08 15 056 749

Kinnevik 4,08 12 101 479

Volvo Finans 4,07 12 068 094

Ellevio AB 3,77 11 181 251
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Placeringsrådet
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning har ett placeringsråd knutet till förvaltningen. Det 
består förutom chefen för kapitalförvaltningen och förvaltarna på aktie- och räntesektio-
nerna av två externa ledamöter. 

De externa ledamöterna, Mats Guldbrand och Peter Engdahl, har lång erfarenhet av aktie-
förvaltning. Mats Guldbrand är ordförande i Lundberggruppen och har bland annat varit 
aktiechef på AMF. Peter Engdahl är rådgivare åt ett antal stiftelser och har tidigare varit 
VD på Handelsbanken Fonder. Placeringsrådet har till uppgift att stärka upp förvaltningen 
och att vara ett forum för kapitalförvaltningsfrågor av mer strategisk natur. 

Placeringsrådets externa ledamöter Mats Guldbrand och Peter Engdahl. 
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Aktieförvaltning
Kammarkollegiets aktieförvaltning erbjuder både aktiv och passiv förvaltning. Den aktiva 
förvaltningen sker i de breda Aktiekonsortierna Sverige och Spiran, i Småbolagskonsortiet 
Kronan samt i Stiftelsekonsortiet GIVA.

Den passiva eller den indexnära förvaltningen erbjuds i form av Aktieindexkonsortiet 
Sverige, i det likaviktade Aktieindexkonsortiet Äpplet och i Aktieindexkonsortiet Utland. 
Kammarkollegiet kan även skräddarsy förvaltning åt kunder med specifika krav i form av 
diskretionär förvaltning.
Den aktiva aktieförvaltningen arbetar med fundamental aktieanalys för att investera i fö-
retag som har förutsättningar att få en bättre värdeutveckling än jämförelseindex över tid.

Avkastningsmål
Aktieförvaltningens mål med den aktiva förvaltningen är att överträffa jämförelseindex 
över tiden och att leverera en informationskvot* som är större än 0,2.
* Informationskvot: Ett mått för riskjusterad avkastning. Det är en specialversion av Sharpe-kvoten, 
då jämförelsen inte måste vara den riskfria avkastningen. Matematiskt är det överskottsavkastningen 
delat med den aktiva risken.
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Aktiekonsortiet Sverige
Aktiekonsortiet Sverige är aktivt förvaltad och följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla  
investeringar.

Målet är att över tid skapa ett mervärde över jämförelseindex, mätt som en informations-
kvot om minst 0,2 procent. Placeringshorisonten är långsiktig, 3-5 år. Konsortiet jämfö-
relseindex utgörs av OMXSB, och dess tillgångar utgörs av svenska aktier noterade på 
Stockholmsbörsen. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med god riskspridning 
mellan branscher och företag. Konsortiets portfölj utgörs av för närvarande av cirka 40 
svenska aktier.

Konsortiet förvaltas fundamentalt, efter en strukturerad investeringsprocess med fokus på 
bolagsval. Vi eftersträvar en portfölj där innehaven kännetecknas av kvalité (lönsamhet), 
lägre risk, högre direktavkastning samt bra underliggande värde. För att hitta denna kombi-
nation har en del innehav tillfälliga problem och kortsiktigt sämre kursutveckling, vilket är 
kostnaden för att hitta företag med attraktiv värdering. Värdering anser vi vara avgörande 
för långsiktigt värdeskapande, därför gör vi egna värderingar oberoende av mer kortsiktiga 
rådgivare. Utöver dessa faktorer ser vi gärna att portföljinnehaven präglas av företag som 
genererar genuin kundnytta, har en stark marknadsposition samt är hållbara i sina lösning-
ar och sitt agerande.    
År 2018 blev turbulent för världens aktiemarknader med ett starkt första halvår och en svag 
avslutning. Världsindex, MSCI World, var ned 7 procent. Den svenska börsen tillsammans 
med den amerikanska tillhörde de bättre med kursnedgångar om cirka 4 %. Konjunkturen 
var överlag god, men tecken på sämre BNP-tillväxt dök succesivt upp under andra halvår-
et. Handelskriget mellan USA och Kina och en sämre bilförsäljning globalt bidrog starkt. 
Samtidigt fanns en tro på räntehöjningar från Centralbanker som ytterligare en farhåga. Då 
värderingen i historiskt perspektiv dessutom är hög, så dämpades det positiva sentimentet 
för aktier med börsnedgångar som följd.  
Vi fick se småbolag överlag tappa mark mot de större bolagen. Likaså utvecklades många 
cykliska företag sämre än de mer defensiva, som telekom och läkemedel – de två klart bäst 
presterande sektorerna. Finansiella bolag, och då särskilt fastighetsbolag skapade också en 
positiv avkastning. Råvaru- och industribolag hade det särskilt svårt under året.   
Även bland enskilda företag var det stor skillnad på totalavkastningen under året. Till 2018 
års vinnare tillhörde de tidigare så kritiserade Ericsson, tillsammans med bland annat SOBI, 
Elekta och Telia. För Getinge, Electrolux, H&M och Volvo blev 2018 ett förlorat år.
Avkastningen för Aktiekonsortiet Sverige blev negativ för året, -4,0 %. Mervärdet, det vill 
säga totalavkastningen utöver jämförelseindex, var dock positivt, 0,6 %.
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AKTIEKONSORTIET SVERIGE UTVECKLING 2014-2018

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-

index *
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2014 3 671 838 584 082 6 286,51 204,94 3,6 15,5 15,7 -0,2 13,5 12,3

2015 3 829 259 591 924 6 469,17 238,54 3,8 6,5 9,6 -3,1 14,3 13,4

2016 3 540 066 513 531 6 893,57 246,47 3,8 10,5 10,0 0,6 12,7 12,4

2017 3 661 972 501 941 7 295,62 249,26 3,4 9,4 9,6 -0,2 12,2 11,9

2018 3 160 002 470 144 6 721,34 297,43 3,9 -4,0 -4,6 0,6 13,3 12,0

Genomsnitt per år 7,4 7,8 -0,5 12,3 11,9

*OMX Stockholm Cap GI etiskt

Avkastning januari - december 2018 (%)

Största enskilda innehav

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Volvo B 8,60 271 481 620

Nordea Bank Abp 7,89 248 891 583

TeliaSonera 6,07 191 590 045

SEB A 5,88 185 515 623

LM Ericsson B 5,75 181 473 109

Essity 4,89 154 223 347

Skanska B 4,57 144 160 656

Hennes & Mauritz B 4,26 134 545 001

Handelsbanken A 4,25 134 128 384

Investor B 3,95 124 699 200
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Aktiekonsortiet Spiran
Aktiekonsortiet Spiran har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för  
ansvarsfulla investeringar.

Målet är att över tid, skapa ett mervärde över jämförelseindex, mätt som en informa-
tionskvot om minst 0,2 procent. Placeringshorisonten är långsiktig, 3-5 år. Konsortiets 
jämförelseindex utgörs av OMXSB, och dess tillgångar utgörs av svenska aktier noterade 
på Stockholmsbörsen. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med god risksprid-
ning mellan branscher och företag. Konsortiets portfölj utgörs för närvarande av cirka 40 
svenska aktier.

Konsortiet förvaltas fundamentalt, efter en strukturerad investeringsprocess med fokus 
på bolagsval. Vi eftersträvar en portfölj där innehaven kännetecknas av kvalité (lönsam-
het), lägre risk, högre direktavkastning samt bra underliggande värde. För att hitta denna 
kombination har en del innehav tillfälliga problem och kortsiktigt sämre kursutveckling, 
vilket är kostnaden för att hitta företag med attraktiv värdering. Värdering anser vi vara 
avgörande för långsiktigt värdeskapande, därför gör vi egna värderingar oberoende av mer 
kortsiktiga rådgivare. Utöver dessa faktorer, ser vi gärna att portföljinnehaven präglas av 
företag som genererar genuin kundnytta, har en stark marknadsposition samt är hållbara i 
sina lösningar och sitt agerande.    
2018 blev ett turbulent år för världens aktiemarknader med ett starkt första halvår och en 
svag avslutning. Världsindex, MSCI World, var ned 7 %. Den svenska börsen, tillsammans 
med den amerikanska, tillhörde de bättre med kursnedgångar om ca 4 procent.  Konjunk-
turen var överlag god, men tecken på sämre BNP-tillväxt dök succesivt upp under andra 
halvåret. Handelskriget mellan USA och Kina och en sämre bilförsäljning globalt bidrog 
starkt. Samtidigt fanns en tro på räntehöjningar från Centralbanker som ytterligare en 
farhåga. Då värderingen i historiskt perspektiv dessutom är hög, så dämpades det positiva 
sentimentet för aktier, med börsnedgångar som följd.  
Vi fick se småbolag överlag tappa mark mot de större bolagen. Likaså utvecklades många 
cykliska företag sämre än de mer defensiva, som telekom och läkemedel – de två klart bäst 
presterande sektorerna. Finansiella bolag, och då särskilt fastighetsbolag skapade också en 
positiv avkastning. Råvaru- och industribolag hade det särskilt svårt under året.   
Även bland enskilda företag var det stor skillnad på totalavkastningen under året. Till 
2018 års vinnare tillhörde de tidigare så kritiserade Ericsson, tillsammans med bland an-
nat SOBI, Elekta och Telia. För Getinge, Electrolux, H&M och Volvo blev 2018 ett förlorat 
år.  
Avkastningen för Aktiekonsortiet Spiran blev negativ för året, -4,7 %. Mervärdet, dvs to-
talavkastningen utöver jämförelseindex, var dock positivt, 0,6 %.
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Största enskilda innehav

AKTIEKONSORTIET SPIRAN UTVECKLING  2014-2018

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-

index *
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2014 840 160 131 233 6 402,06 205,22 3,6 17,0 16,5 0,5 10,3 10,0

2015 853 208 129 290 6 599,16 228,18 3,6 6,5 9,4 -2,9 12,8 12,5

2016 947 359 133 816 7 079,56 242,97 3,7 11,1 10,4 0,7 12,5 12,2

2017 1 053 651 140 755 7 485,70 263,67 3,5 9,4 9,6 -0,2 12,1 11,9

2018 1 007 503 147 059 6 850,98 300,78 3,9 -4,7 -5,3 0,6 13,5 11,9

Genomsnitt per år 7,6 7,8 -0,2 12,3 11,7

* OMX Stockholm CAP GI med kyrkans etiska placeringsregler

Avkastning januari - december 2018 (%)

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Volvo B 9,10 91 600 500

Nordea Bank Abp 7,97 80 186 477

LM Ericsson B 6,45 64 862 166

TeliaSonera 6,07 61 087 365

SEB A 6,05 60 893 967

Essity 5,37 54 039 872

Skanska B 4,65 46 812 564

Handelsbanken A 4,64 46 679 426

Hennes & Mauritz B 4,60 46 267 487

Millicom International Cellular 4,02 40 408 348
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Småbolagskonsortiet Kronan
Småbolagskonsortiet Kronan är aktivt förvaltad och har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för 
ansvarsfulla investeringar

Småbolagskonsortiet Kronan investerar i mindre och medelstora noterade svenska före-
tag. Konsortiet har som mål att över tid skapa en god riskjusterad avkastning, normalt 
mätt över en rullande treårs period. Vi utvärderar därför främst efter Sharpe Ratio. Valet 
av Sharpe Ratio beror dels på vår långsiktiga absoluta ansats samt dels att vi anser det 
vara viktigt att även beakta portföljens relativa risknivå, vilket normalt inte sker vid index- 
jämförelser. 

Portföljen är relativt koncentrerad, cirka 30 innehav, och har en långsiktig fundamental 
placeringsansats. Inget innehav får väga över 5 %. För att diversifiera risken eftersträvar 
vi även en bred branschexponering. Fokus är på välskötta, hållbara och värdeskapande 
företag. Det är dock inte ovanligt att företagen har tillfälliga problem i marknadens ögon, 
vilket gör att värderingen är attraktiv i ett långsiktigt perspektiv. Detta syns ofta i att 
direktavkastningen är god, och normalt högre än för marknaden i genomsnitt. Likaså be-
dömer vi att risken, mätt som volatilitet, kommer att vara lägre än ”Småbolagens” genom-
snitt. Vi anser att Kronan är ett intressant alternativ för den långsiktige investeraren dels 
eftersom småbolag, över tid, historiskt sett har utvecklats bättre än de större bolagen och 
dels eftersom den värdeorienterade ansatsen som vi tillämpar, historiskt också har varit 
framgångsrik.
”Småbolag” har haft en god totalavkastning under ett antal år, varför värderingen i många 
fall blev utmanande ur ett historiskt perspektiv. Det gällde särskilt många av de allra 
minsta företagens aktier. Den starka svenska ekonomin var ett skäl till detta. Under 2018 
har vi sett betydande kursfall för vissa företag inom småbolagssegmentet, ofta drivet av 
ökad oro för en sämre konjunktur. Vi anser att värderingen av ”småbolag” inte är homogen, 
att många företag fortfarande har krävande förväntningar i kurssättningen, men att kurs-
fallet nu har gjort att det finns klart fler intressanta placeringsalternativ. Vår bedömning 
är att småbolagssegmentet med en ”värdeinriktning” numera har intressant potential för 
den långsiktige investeraren. 
Totalavkastningen för Kronan blev negativ under 2018: -8,5 %.
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Största enskilda innehav

KRONAN UTVECKLING 2018*

Avkastning  (%) Risk (standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent Konsortiet Konsortiet

2017  130 675  129 705 1 007,48 1,36 0,1 0,8 8,5

2018 187 579 208 905 897,91 25,77 2,6 -8,5 13,0

Genomsnitt per år -3,9 10,7

* Startade 2017-09-25

Avkastning januari - december 2018 (%)

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Ahlsell 5,44 10 159 500

Millicom International Cellular 4,90 9 152 450

Hufvudstaden A 4,84 9 035 400

NCC B 4,69 8 753 056

AcadeMedia 4,59 8 576 714

Ambea 4,52 8 447 201

Bravida Holding 4,41 8 244 850

Trelleborg B 4,41 8 240 741

BillerudKorsnas 4,33 8 098 391

Nobia 4,21 7 872 343
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KRONAN UTVECKLING 2018*

Avkastning  (%) Risk (standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent Konsortiet Konsortiet

2017  130 675  129 705 1 007,48 1,36 0,1 0,8 8,5

2018 187 579 208 905 897,91 25,77 2,6 -8,5 13,0

Genomsnitt per år -3,9 10,7

* Startade 2017-09-25

Aktieindexkonsortiet Äpplet
Aktieindexkonsortiet Äpplet har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för  
ansvarsfulla investeringar.

Aktieindexkonsortiet Äpplet är en indexprodukt som till skillnad från vanligt förkomman-
de indexfonder är likaviktat snarare än marknadsvärdesviktat. Det innebär att innehaven 
som ingår i ett brett börsindex på den svenska börsen alla har samma vikt i portföljen.  
I jämförelseindex finns 60 bolag men 11 av dem är inte investeringsbara på grund av den 
etiska screeningen och därför är portföljen investerad i cirka 46 bolag med cirka 2,2 pro-
cent i varje enskild aktie.

En likaviktad strategi betyder att stora bolag får lägre vikt medan mindre bolag får högre 
vikt än i vad som är fallet i ett marknadsvärdesviktat index. Åtskilliga studier har gjorts som 
visar att en sådan strategi över tiden ger en högre avkastning utan att öka risken i samma 
utsträckning och alltså även att den riskjusterade avkastningen ökar.
Konsortiet är en passivt förvaltad produkt och har som mål att ge en överavkastning mot 
jämförelseindex över tid.
Avkastningen för Aktieindexkonsortiet Äpplet var under året -5,22 %, vilket var bättre än 
jämförelseindex -6,52 %.
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Största enskilda innehav

AKTIEINDEXKONSORTIET ÄPPLET UTVECKLING  2018*

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-index 

*
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2017 59 853 56 053 1 067,79 29,08 2,7 9,7 8,4 1,3 9,2 10,2

2018 82 079 83 561 982,26 31,59 2,9 -5,2 -6,5 1,3 11,8 12,1

Genomsnitt per år 2,0 0,7 1,3 10,5 11,2

* Startade 2017-01-31

v

Avkastning januari - december 2018 (%)

Värdepapper Andel Marknadsvärde

Tele2 B 2,60 2 134 190

TeliaSonera 2,50 2 053 368

Millicom International Cellular 2,48 2 032 630 

Fabege 2,46 2 021 363

Fastighets Balder B 2,45 2 012 472

Ahlsell 2,37 1 943 695

Castellum 2,37 1 942 885

JM 2,33 1 912 688

ICA Gruppen 2,31 1 895 098

Swedbank A 2,30 1 887 326
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Aktieindexkonsortiet Sverige
Aktieindexkonsortiet Sverige följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.

Aktieindexkonsortiet Sverige är en passiv produkt och har till uppgift att följa OMX-
S60CAPGI. 

Detta index är återinvesterande och begränsat vilket innebär att ingen enskild aktie får 
väga mer än 10 %, samt att summan av de aktier som har en vikt överstigande 5 % inte får 
överstiga 40 %, av det totala marknadsvärdet av index. Jämförelseindexet är ett officiellt 
index som är anpassat till Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar. I 
indexförvaltningen är förvaltningen regelbaserad och ska ge avkastning som motsvarar 
index.  De begränsade möjligheterna att avvika från index medför att indexkonsortierna 
endast har negativ screening.
Avvikelsen från jämförelseindex för aktieindexkonsortiet, mätt som tracking error, ex ante, 
får uppgå till högst 0,2 % justerad för etisk granskning.
En indexexponering innebär att förvaltningen sker utifrån ett på förhand bestämt regel-
verk. Indexförvaltningen ger placeraren en kostadseffektiv marknadsexponering och en 
marknadsavkastning till låg aktiv risk.
Avkastningen för Aktieindexkonsortiet uppgick under året till -5 %, vilket var i linje med 
jämförelseindex. Portföljens månatliga avvikelser mot index har varit mycket små, den 
aktiva risken uppgår till 0 %.
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Största enskilda innehav

AKTIEINDEXKONSORTIET UTVECKLING 2014-2018

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon-

sortiet
Jfr-index 

*
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2014 1 660 498 10 810 653 153,60 5,71 4,1 13,8 13,8 0,0 13,3 13,2

2015 1 710 219 11 192 700 152,80 6,19 4,0 3,3 3,3 -0,0 14,3 14,2

2016 1 906 284 11 601 545 164,31 6,14 4,0 11,7 11,5 0,2 12,8 12,8

2017 1 946 778 11 271 917 172,71 6,49 3,8 9,0 8,9 0,1 12,2 12,2

2018 1 648 808 10 478 201 157,36 7,17 4,1 -5,0 -5,2 0,2 12,3 12,3

Genomsnitt per år 6,3 6,2 0,1 12,0 12,0

* T.o.m. 2011 OMX Stockholm 30 Cap GI. Fr.o.m. 2012 OMX Stockholm 30 Cap GI justerat för etiska restriktioner.

Avkastning januari - december 2018 (%)

Värdepapper Andel % Marknadsvärde (kr)

LM Ericsson B 7,31 120 553 305

Nordea Bank Abp 7,29 120 157 926

Volvo B 5,84 96 249 515

Swedbank A 5,27 86 797 814

Investor B 4,81 79 257 234

Assa Abloy AB 4,49 73 939 711

Essity 4,24 69 937 293

Hansdelsbanken A 4,24 69 924 034

Atlas Copco A 4,16 68 511 225

Sandvik 3,97 65 444 499
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Aktieindexkonsortiet Utland
Aktieindexkonsortiet Utland kan passa kunder som vill följa Svenska kyrkans  
policy för ansvarsfulla investeringar.

Kammarkollegiet erbjuder förvaltning i Aktieindexkonsortiet Utland, en externt förvaltad 
indexfond. Målsättningen med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som 
presterar i nivå med jämförelseindex och helt följer börsens svängningar på de globala 
aktiemarknaderna.

Den förväntade utdelningen är cirka 2-3 %. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade 
med en god riskspridning mellan världens börser, branscher och företag. Konsortiet har 
en öppen valutarisk som bidrar till diversifiering. En indexexponering innebär att förvalt-
ningen sker utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltningen ger placeraren en 
kostadseffektiv marknadsexponering mot global aktiemarknad och en marknadsavkastning 
till låg aktiv risk. Målet är att ha en aktiv risk, så kallad tracking error, om maximalt 0,2 
procent per år.
Avkastningen under 2018 var -1,21 %. Portföljen förvaltas passivt och använder MSCI 
ACWI Select Global Norms och Criteria Index. Portföljens avkastning under året avvek 
med -0,2 procentenheter mot index. Skillnader i värderingstidpunkt mellan portföljens 
innehav och index samt differenser i valutakurs förklarar avvikelsen.
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Geografisk fördelning (%)

AKTIEINDEXKONSORTIET UTLAND UTVECKLING  2014-2018

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-index 

*
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2014 2 238 328 338 171 6 618,93 195,14 3,7 28,3 28,1 0,2 6,6 6,0

2015 2 111 651 313 232 6 741,49 248,43 3,8 5,4 5,3 0,1 10,6 10,5

2016 2 229 762 297 806 7 487,29 225,93 3,4 14,4 15,3 -0,9 10,5 10,1

2017 2 511 038 302 628 8 297,43 264,75 3,2 14,4 13,8 0,6 10,9 10,6

2018 2 347 585 295 999 7 931,04 291,80 3,3 -1,2 -1,0 -0,2 14,5 14,8

Genomsnitt per år 11,8 11,9 0,0 11,5 11,4

* MSCI World Net All Countries, SEK. Fr. o m 2016-06-01 MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index

Avkastning januari - december 2018 (%)
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Utländska Aktieindexkonsortiet MSCI ACWI

Geografisk fördelning

USA 54,62%

Japan 7,74%

Storbritannien 4,32%

Kina 3,68%

Schweiz 3,11%

Frankrike 2,76%

Kanada 2,42%

Tyskland 2,33%

Övriga 19,03%
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Stiftelsekonsortiet GIVA
Stiftelsekonsortiet GIVA är aktivt förvaltad och har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för 
ansvarsfulla investeringar

I dagens lågavkastande marknad med obligationsräntor omkring noll procent har efter-
frågan på alternativ med högre direktavkastning ökat kraftigt. Stiftelsekonsortiet GIVA 
vänder sig framför allt till kunder som är i behov av höga och stabila utdelningar. Målet 
med konsortiet är att erbjuda en direktavkastning på minst 4,5 procent, där utdelningen 
sker tre gånger om året. Konsortiet innehåller aktier och företagsobligationer med hög 
förväntad utdelning. Fördelningen är minst 20 procent företagsobligationer och däröver 
aktier, normalt ca 80 procent.

I konsortiet genereras utdelningsbara medel från aktieutdelningar, aktielån, räntekupong-
er samt genom premier från utställda köpoptioner. Köpoptioner utfärdas regelbundet på 
konsortiets aktieinnehav. Premierna på dessa optioner är utdelningsbara. 
Investeringsprocessen påminner starkt om processen i Aktiekonsortiet Sverige och i Före-
tagsobligationskonsortiet. Aktieportföljen är dock något mer koncentrerad och har en större 
andel stora välkända företag. Dessa aktier har normalt en högre direktavkastning och i 
många fall en kompletterande optionsmarknad. Obligationsportföljen har cirka 20 olika 
emittenter med en kreditrisk motsvarande Investment Grade.
Börsåret 2018 blev utmanande, med en negativ avkastning för helåret. Aktiemarknaden 
var relativt stark fram till fjärde kvartalet då vi fick se en större börssättning. Börsen var 
överlag relativt högt värderad och orkade därför inte med räntehöjningar från Centralban-
kerna. Ökad oro för konjunkturbilden skapade nedrevideringar av vinster i många företag. 
Vi har generellt en försiktig syn på börsen, men anser samtidigt att det finns en hel del 
kvalitativa företag till intressanta värderingar att investera i. Företagsobligationerna gav 
ånyo en högre avkastning än motsvarande stats- och bostadsobligationer. De utställda 
köpoptionerna bidrog väsentligt till att skapa en god total direktavkastning.
Under 2018 blev totalavkastningen negativ med 4,4 %. Utdelningen var dock god, 6,5 %. 
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Största enskilda innehav

GIVA UTVECKLING 2016*-2018

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent Konsortiet Konsortiet

2016  518 225  493 773 1 049,52 66,45 6,5 12,1 7,3

2017  705 716  684 800 1 030,54 64,09 6,1 4,3 7,1

2018 692 376 750 985 921,96 65,93 6,5 -4,4 7,9

Genomsnitt per år 3,8 7,4

* Startade 2016-01-04

Avkastning januari - december 2018 (%)

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

TeliaSonera 7,25 50 226 971

Volvo B 6,86 47 485 004

SEB A 6,13 42 464 951

Nordea Bank Abp 5,04 34 903 440

ABB Ltd 4,66 32 235 785

Electrolux B 4,31 29 829 353

Hennes & Mauritz B 4,28 29 614 700

Skanska B 4,10 28 355 382

Handelsbanken A 3,83 26 543 261

Essity 3,17 21 929 510
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GIVA UTVECKLING 2016*-2018

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent Konsortiet Konsortiet

2016  518 225  493 773 1 049,52 66,45 6,5 12,1 7,3

2017  705 716  684 800 1 030,54 64,09 6,1 4,3 7,1

2018 692 376 750 985 921,96 65,93 6,5 -4,4 7,9

Genomsnitt per år 3,8 7,4

* Startade 2016-01-04

Avkastning och 
risk, rullande 5 års 
genomsnitt i årstakt

Aktie- 
konsortiet 
Sverige

Aktie-
konsortiet 
Utland

Aktie-
konsortiet 
Spiran

Aktieindex-
konsortiet

Aktie-
konsortiet 
KRONAN**

Aktieindex-
konsortiet 
Äpplet***

Stiftelse-
konsortiet 
GIVA ****

Ränte-
konsortiet

Företags-
obligations-
konsortiet

Företags-
obligations-
konsortiet 
FRN*****

Avkastning 7,36 % 11,82 % 7,61 % 6,32 % -6,23 % 2,04 % 3,76 % 1,33 % 2,71 % -0,01 %
Avkastning, 
jämförelseindex 7,82 % 11,87 % 7,83 % 6,25 % -* 0,70 % -* 0,93 % 2,29 % -0,05 %
Standardavvikelse 12,58 % 12,23 % 12,60 % 12,51 % 11,45 % 10,57 % 7,86 % 0,64 % 1,32 % 0,38 %
Standardavvikelse, 
jämförelseindex 12,16 % 12,18 % 12,10 % 12,50 % -* 11,17 % -* 0,56 % 1,27 % 0,38 %
Förklaringsfaktor 
(R2) 98 % 97 % 98 % 100 % -* 92 % -* 88 % 97 % 94 %
Tracking error 1,83 % 2,17 % 1,93 % 0,07 % -* 3,11 % -* 0,20 % 00,23 % 0,10 %
Informationskvot neg -* neg -* -* 0,43 -* 1,95 1,83 0,49
Konsistensindex 43 % -* 47 % -* -* 61 % -* 75 % 70 % 63 %
Beta 1,01 0,99 1,03 1,00 -* 0,91 -* 1,08 1,02 0,97

Courtage och omsättningshastighet under 2018

Courtage, kr***** 1 547 314 -* 480 491 146 548 77 810 42 090 571 659 -* -* -*

Omsättnings-
hastighet****** 0,21 -* -0,24 0,07 0,28 0,72 0,29 -* -* -*

* Ej tillämpbart
** Från och med start 2017-09-25
*** Från och med start 2017-02-01
**** Från och med start 2016-01-01
***** Från och med start 2017-06-15
****** Avser endast aktier i GIVA

Nyckeltal
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Avkastning
Genomsnittlig avkastning per år beräknat som 
geometriskt medelvärde för månadsvärden. 

Betavärde
Visar hur konsortiets avkastning förväntas 
variera i förhållande till marknaden, och 
kan benämnas marknadsrisk. Marknaden 
har betavärde 1. Om konsortiet har ett be-
tavärde överstigande 1 så förväntas mark-
nadens svängningar förstärkas i portföljen. 
Beta ligger normalt i intervallet 0,8-1,2. 

Courtage
Fondkommissionären tar ut en avgift vid 
köp och försäljning av värdepapper vilket 
innebär att en låg omsättningshastighet 
i konsortiet bidrar till låga kostnader för 
förvaltningen. 

Förklaringsfaktor (R2)
Kan variera från 0 till 1 och anger hur stor 
del av konsortiets utveckling som förklaras 
av marknaden. En väldiversifierad port-
följ har en förklaringsfaktor nära 1, vilket 
betyder att huvuddelen av portföljens av-
kastning förklaras av marknaden. Ett lågt 
förklaringsvärde indikerar att förvaltarens 
placeringar inte har följt indexplaceringar, 
vilket medför att förvaltaren har tagit en 
företagsspecifik risk. 

Informationskvot
Ett mått på förvaltarens skicklighet i förhål-
lande till risken. Ju högre kvot, desto bättre 
avkastning har konsortiet gett. Mäts som 
överavkastning i förhållande till tracking 
error. Beräknas enligt olika metoder för 
aktier- och räntekonsortiet.

Konsistensindex
Mäter andelen månadsperioder som konsor-
tiets avkastning varit bättre än jämförelse-
index. Värdet kan variera mellan 0 % och 
100 %. Ett högt konsistensindex innebär att 
portföljens avkastning konsekvent överträf-
fat index. 

Omsättningshastighet
Beräknas genom att dividera det minsta 
värdet av summa köpta eller sålda vär-
depapper med periodens genomsnittliga 
förmögenhet. Då courtage betalas vid varje 
aktieaffär medför låg omsättningshastighet 
låga kostnader. 

Sharpekvot
Är ett mått på riskjusterad avkastning och 
anger en portföljs (konsortiets respektive 
jämförelseindexets) meravkastning i rela-
tion till standardavvikelsen. Den beräknas 
som kvoten av portföljens meravkastning 
över riskfri ränta och portföljens stan-
dardavvikelse. 

Standardavvikelse
Visar hur mycket konsortiets andelsvärde 
respektive jämförelseindexets värde har 
svängt kring dess mervärde. Ju högre stan-
dardavvikelse, desto högre risk.

Tracking error
Beskriver hur konsortiets utveckling i för-
hållande till index har varierat historiskt. 
Måttet beräknas som standardavvikelse för 
över- eller underavkastning mot jämförelse- 
index. Ju högre värde, desto högre risk i 
förhållande till jämförelseindex.

Nyckeltalsdefinitioner
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Kapitalförvaltingen har ett väl utvecklat 
utbud inom avkastnings- och riskanalys, där 
vi erbjuder både standardiserade rapportpa-
ket och skräddarsydda lösningar. Vi arbetar 
kontinuerligt med att utveckla tjänster för 
att möta nya behov hos våra kunder. Ansva-
ret för avkastnings- och riskanalys ligger nu 
inom funktionen Analys och middle office, 
som bildades den 1 december 2018. 

Avkastningsanalys för individuella 
portföljer
Vi analyserar avkastning utifrån ”perfor-
mance attribution”. Över- eller underav-
kastning förklaras mot ett jämförelseindex 
med hjälp av nedbrytning i nivåer (till 
exempel tillgångsslag, branscher, värdepap-
per) för olika investeringsbeslut. Strukturen 
bestäms av kundens rapporteringsbehov.
Modellerna för att beräkna ”performance 
attribution” varierar och kan anpassas efter 
kundens beslutsprocesser. 
Vår analysmodell för ”fixed income per-
formance attribution” (FIPA) är idag i full 
produktion och används både för våra egna 
räntekonsortier och av större diskretionära 
kunder. Med hjälp av FIPA kan vi bryta ner 
en ränteportföljs avkastning i olika faktorer 
(till exempel direktavkastning, räntekurva 
och kreditspread). Även inom det här om-
rådet har vi möjlighet att anpassa analysen 
efter enskilda kunders beslutsprocesser och 
rapporteringsbehov.

Nyckeltal för risk och riskjusterad 
avkastning
Olika standardiserade nyckeltal bidrar till 
att ge en nyanserad bild av en portföljs risk 
och riskjusterad avkastning. Grundläggan-
de nyckeltal är volatilitet, tracking error, 
sharpekvot och informationskvot.
Vi beräknar också andra mått (till exempel 
alfa, beta, R2 och treynorkvot) beroende på 
våra kunders önskemål.
Vi använder även framåtblickande riskmått, 
såsom förväntad tracking error (ETE) och 
förväntad volatilitet (ESD) för uppföljning 
mot marknadsrisklimiter i våra konsortier 
och som analysverktyg i förvaltningen. 

Infört under 2018 och nyheter  
inför 2019
Under 2018 har vi fortsatt att implementera 
faktor- och nyckeltalsbaserad FIPA för att 
kunna erbjuda detta till våra kunder. Vi har 
även inkluderat framåtblickande riskmått 
och kurvrisk, så kallade deltavektorer, di-
rekt i systemstödet för våra portföljförvalta-
re och som beräkningsmodeller för externa 
kunders räkning. 
Under 2019 kommer vi att fortsätta upp-
graderingen av förvaltarstödet inom vårt 
grundsystem Simcorp Dimension, så att 
förvaltare direkt ska kunna följa fler utval-
da risk- och avkastningsmått. En viktig del 
av detta är så kallade risk attribution samt 
att möjliggöra positionssimulering med 

Avkastnings- och riskanalys
Allt fler av våra kunder vill bättre kunna förstå vad som driver avkastning och risk i deras port-
följer. Vi utvecklar därför kontinuerligt skräddarsydda lösningar och rapporter till våra kunder 
inom det här området. 
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avseende på riskpåverkan. Vi kommer även 
under 2019 att fortsätta implementeringen 
av compliance, stress testing och historiska 
avkastningsmått i förvaltarstödet.

Mått på avkastning och risk
Volatilitet: historisk standardavvikelse i 
avkastning för en portfölj eller ett jämförel-
seindex. 
Förväntad volatilitet (ESD): förväntad 
standardavvikelse i avkastning, givet da-
gens sammansättning av en portfölj eller 
ett jämförelseindex och dagens beräknade 
marknadsvolatilitet.
Tracking error: ett mått på aktiv marknads-
risk. Detta definieras som standardavvikel-

sen i över- och underavkastningar mellan 
portföljen och jämförelseindex. 
Förväntad volatilitet (ETE): förväntad aktiv 
marknadsrisk, givet dagens sammansätt-
ning av en portfölj gentemot ett jämförelse-
index och dagens beräknade marknadsvola-
tilitet.
Deltavektor: en portföljs ränterisk uppdelad 
på olika löptider utmed avkastningskurvan. 
Sharpekvot: avkastning över den riskfria 
räntan dividerat med portföljens volatilitet
Informationskvot: överavkastning dividerat 
med Tracking error. 
Sharpekvot och informationskvot är riskjus-
terade avkastningsmått och mäter på olika 
sätt förmågan att få betalt för aktiv mark-
nadsrisk
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Diskussionspartner
Allt fler kapitalägare behöver en diskussionspartner kring hur förmögenheten ska place-
ras.Vår tjänst syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsför-
valtning. Tjänsterna är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, 
tillgångsallokering och portföljstrategi.

Fördelningen mellan tillgångsslag är det viktigaste beslutet för kapitalägare. Kollegiet har 
kompetens att erbjuda inom följande tillgångsslag:
• Svenska och utländska aktier
• Svenska och utländska traditionella ränteplaceringar
• Företagsobligationer
• Fastigheter
• Hedgefonder
• Private Equity
• Valuta.

Vi kan hjälpa till att upprätta en struktur för förmögenhetsförvaltningen, ge förslag på rim-
liga avkastningskrav, utdelningsprinciper, placeringspolicy samt utvärdera befintlig eller 
framtida förvaltning. Vi är en naturlig samtalspartner i komplexa frågor och frågeställ-
ningar. Vår tjänst kan hjälpa till att skapa klarhet i följande typer av frågor:
• Vilken risknivå passar vår organistion bäst? Vilken påverkan får val av risknivå på 

förväntad avkastning?
• Rimmar val av risknivå och förväntad avkastning med varandra?
• Vilka tillgångsslag passar in i vår strategi? 
• Vilken osäkerhet finns i långsiktigt samvariation mellan tillgångar?
• Vad gör vi om räntan är noll eller negativ? Och särkilt om det samtidigt är hög värde-

ring på alla tillgångsslag?
• Hur stor andel bör placeras i riskfyllda tillgångar som till exempel aktier? Orkar vi som 

kapitalägare med stora svängningar i tillgångspriser?
• Hur kan förmögenhetsvärden skyddas mot olika typer av finansiella risker och externa 

chocker?
• Ska aktieandelen tillåtas variera beroende på aktiemarknadens utveckling?
• Hur stort är behovet av direktavkastning och hur påverkar det valet av tillgångar?
• Hur bör man se på val av alternativa investeringar?
• Hur hanteras behovet av viss likviditet?
• Vem bör ansvara för fördelningen mellan tillgångsslag?
• Hur bör en förvaltare väljas och utvärderas?

Detta är en integrerad del i våra förvaltningsuppdrag, men erbjuds även som separat 
tjänst. Kollegiet har en mycket stor vana att diskutera placeringspolicy och genomföra 
översyn av kunders kapitalstruktur utifrån verksamhetens behov. Vi kan samtidigt er-
bjuda ett kompetent och kostnadseffektivt förvaltningsalternativ för fler marknader och 
tillgångsslag.
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Back office – skräddarsydda och 
behovsanpassade tjänster
Back office erbjuder tjänster för externt och internt förvaltat kapital från stiftelser eller 
statliga bolag.

Vid nya uppdrag sätter back office upp 
förvaltningsmandatet och strukturen be-
stäms av kundens rapporteringsbehov.
De anställda inom back office har lång 
erfarenhet av den finansiella branschen 
och arbetar ständigt med förbättringar 
av rutiner för att kunna möta kundernas 
behov. För samtliga tjänster använder 
Kammarkollegiet ett av marknadens bästa 
affärssystem – Simcorp Dimension.
Fokus under 2019 kommer att vara riktat 
mot Kammarkollegiets digitaliseringspro-
cess.

Katarina Engström, gruppchef för back office

Ansvarsområden:
• Värdepappersadministration
• Säkerhetshantering
• Redovisning i affärssystemet
• Ränte- och prisdata
• Värdering av diskretionära portföljer och 

fondportföljer
• Andelsadministration
• Konsortiernas årliga utdelning.
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Redovisning hos Kammarkollegiet
Vi har idag cirka 400 större och mindre kunder med statlig och kyrklig anknytning varav 
flera är stiftelser som bedriver en omfattande bidragsverksamhet. 

Kapitalförvaltningen tar hand om hela eller 
delar av våra kunders ekonomihantering. Vi 
kan hjälpa till med allt ifrån löpande bok- 
föring och utbetalningar av bidrag till dekla-
rationer och bokslut. Våra välutbildade och 
erfarna konsulter håller sig uppdaterade om 
de senaste lagarna och reglerna kring stiftel-
ser och finansiell redovisning. Allt för att våra 
kunder ska få mer tid för sin kärnverksam-
het.
Fokus under 2019 kommer att vara riktat 
mot Kammarkollegiets digitaliseringsprocess.

Carina Lundqvist, gruppchef för redovisning

Våra tjänster på ekonomiadministration: 

• Utbetalningar
• Löpande redovisning
• Bidrag och stipendier
• Styrelsearvoden och löneadministration
• Skatt, sociala avgifter, moms och deklarationer
• Likviditetsplanering, budget och analyser
• Periodisk rapportering
• Bokslut, kontakt med revisorer och myndigheter
• Kanslitjänster och verksamhetsstöd
• Bankkonto.
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Avgränsning
Kontrollfunktionens uppdrag avgränsas till 
att främst omfatta kapitalförvaltande verk-
samhet. Med kapitalförvaltande verksamhet 
avses att för annans räkning placera kapital 
efter uppsällda riktlinjer samt därtill höran-
de uppgifter. Detta utesluter bokförings- och 
redovisningsspecifika regelverk och uppdrag 
men omfattar övergripande risk- och regel-
verkshanteringsarbete för dessa processer. 

Råd och stöd
Kontrollfunktionen ska vara ett stöd för 
ledning och anställda inom kapitalför-
valtningen. Syftet är att stödja den första 
försvarslinjen i sitt ansvar att bedriva 
verksamheten med sund riskhantering och 
regelefterlevnad.
Kontrollfunktionen kan också vara ett stöd 
för kunder till kapitalförvaltningen enligt 
särskilda överenskommelser.

Riskanalys
Kontrollfunktionen arbetar efter en riskba-
serad strategi. Detta innebär att en bedöm-
ning av verksamhetens samtliga risker, 
inklusive regelefterlevnadsrisker, genomförs 
årligen. Denna analys resulterar i en riska-
nalys.

Årsplan
Baserat på utfallet av riskanalysen upp-
rättar kontrollfunktionen en årsplan som 
adresserar de risker som är mest prioritera-
de. Årsplanen utgör det styrande verktyget 
för kontrollfunktionens aktiviteter under 
verksamhetsåret.

Rapportering
I de fall kontrollfunktionen identifierar 
allvarliga brister avseende riskhantering 

eller regelefterlevnad, eller om en allvarlig 
incident inträffar, så anmäls detta omedel-
bart till generaldirektören.
I de fall en sådan allvarlig händelse identi-
fierats som avser en av kapitalförvaltning-
ens kunder så informeras även kunden.
Kontrollfunktionen lämnar minst en gång 
per år en skriftlig rapport till generaldirek-
tören och styrelsen.

Tredjepartsrevision
Inom ramen för risk och compliance ge-
nomför kapitalförvaltningen årligen en så 
kallad tredjepartsrevision. Granskningen 
utförs av en oberoende revisionsbyrå enligt 
en internationell standard för denna typ av 
granskning.
Syftet med att låta en oberoende revisions-
byrå granska vissa av kapitalförvaltningens 
processers kontrollmål och kontrollaktiviter 
är bl.a. att kunna erbjuda våra kunder och i 
viss mån våra kunders revisorer ett trans-
parent underlag som kan användas i be-
dömningen av om kapitalförvaltningen har 
tillräckligt god intern kontroll.

Risk och compliance
Under år 2018 har Kammarkollegiet beslutat att kontrollfunktionen Risk och compliance 
ska vara direkt underställd kollegiets generaldirektör. Kontrollfunktionen ska verka för 
god riskhantering och regelefterlevnad inom Kammarkollegiets avdelning för kapitalför-
valtning.
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Första försvarslinjen

Andra försvarslinjen

Tredje försvarslinjen

Med detta avses affärsverksamheten som genom sitt ansvarsområde 
utgör den primära riskägaren – att hantera risker och upprätthålla en 
effektiv intern styrning och kontroll.

De två främsta funktionerna inom en sådan linje är riskkontroll och 
regelefterlevnad. Dessa har till uppgift att utveckla processer kring 
riskhantering och intern styrning och kontroll men även ansvar för att 
övervaka första linjens arbete.

Internrevisionen arbetar på styrelsens eller motsvarande organs 
uppdrag och granskar första och andra linjens arbete. Den tredje linjens 
oberoende intygande genom granskning och tillsyn inkluderar enligt vårt 
synsätt även tredjepartsrevision.

Ledningen och den operativa verksamheten

Oberoende funktioner som arbetar med att övervaka risktagande och 
stötta verksamheten

Funktionellt orienterad och utgörs främst av internrevisionsfunktionen
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Vi lanserar nu ett nytt konsortium som är 
tillgängligt för investerare från och med 
april 2019. I konsortiet kommer fastighets-
aktier och fastighetsobligationer att ingå. 
Aktierna väljs ut på ett sådant sätt att en 
önskvärd mix av olika fastigheter uppnås. 
Detsamma gäller för obligationerna. Målet 
är att skapa en portfölj som påminner om 
en direktinvestering i fastigheter, men utan 
den likviditetsrisk som uppstår då man 

låser in pengar i direktägande av fastig- 
heter. Här kan du likvidera din position  
på ett par dagar. I styrelsen för Kammarkol-
legiet Kapitalförvaltning, eller ”Fond- 
delegationen” som den kallas, sitter mycket 
erfarna personer som har en bakgrund i  
de finansiella marknaderna. Vi har ställt  
ett antal frågor till dem för att få deras syn 
på sammansättningen av en effektiv och 
trygg portfölj.

Fastighetskonsortiet Slottet  
- en ny byggkloss för en  
effektiv portfölj 

1. Varför anser du att fastighetsexponering har en viktig roll att fylla när en   
 förmögenhetsportfölj ska byggas?

2. Var ligger dina förväntningar om vad fastigheter kan ge i avkastning de  
 närmaste åren? Relatera gärna till andra tillgångsslag.

3. Vad tycker du är mest intressant i ett långsiktigt perspektiv - hyresfastigheter  
 eller kommersiella fastigheter? Hur ser du på skillnaderna inom kommersiella  
 fastigheter; kontor, handel, logistik, industri och samhällsfastigheter?

4. Vad anser du om vårt nya fastighetskonsortium Slottet, som syftar till att  
 långsiktigt ge högre avkastning än obelånade fysiska fastigheter? Vad anser  
 du vara särskilt viktigt för kapitalägare att tänka på inför placering i kollegiets  
 fastighetskonsortium?
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Claes Kjellander,  
tidigare styrelseordförande i SBAB.

1. Fastigheter har en långsiktigt stabil avkastning och korre-
lationen mot aktier och obligationer är svag. 

2. Historiskt har avkastningen legat mellan obligationer och 
aktier. IPD (Fastighetsindex) har haft stabil utveckling. Det är 
svårt att säga om det är dyrt eller billigt just nu. Som vanligt 
när det gäller långsiktiga investeringar är det antagligen klokt 
att sprida sina investeringar över tiden. Samtidigt verkar det 
som om direktavkastningar är på låga nivåer i vissa segment.
 
3. De har alla olika profil när det gäller avkastning, risk och 
volatilitet. De styrs också av olika faktorer i ekonomin. För att 
ge några exempel styrs utveckling av kontorsfastigheter av 
arbetsmarknaden och sysselsättningen, handel av den priva-
ta konsumtionen och bostäder av den allmänna ekonomiska 
utvecklingen på den ort man finns. Samhällsfastigheter liknar 
mer en realränteobligation. Logistik och industri styrs av 
handelsströmmar. När man själv skall investera i fastigheter 
bör man tänka igenom vilken riskprofil man har och låta den 
styra vilka typer av fastigheter man ska ha i sin portfölj. Som 
frågan implicerar, ska man ha lång horisont på sin placering. 
Jag anser också att det är viktigt att man håller isär utveck-
lande/byggande bolag och förvaltande bolag. Vi har haft en 
tendens att klumpa ihop bygg- och fastighetsbolag men det 
är två fundamentalt olika verksamheter.
 
4. Tidshorisont. Om man har kort horisont kanske man 
bör undvika fastighetsinvesteringar liksom aktier. Man bör 
se på den tidshorisont och riskaptit man har och därifrån 
bestämma hur balansen mellan aktier, obligationer och 
fastigheter skall se ut. Vad som är viktigt att tänka på är vilka 
direktavkastningskrav man har på sina placeringar. En sista 
reflexion gäller skatt. Om man äger fastigheter via aktier blir 
avkastningen beskattad med bolagsskatt på 22 procent. Om 
vi antar 50/50 och samma ränta i bolaget som i konsortiet 
innebär det 11 procents beskattning på driftnettot.

Katarina Thorslund, vice vd och chef för 
avdelning Kund, Alecta.

1. Det är ett tillgångsslag som passar i en långsiktig  
förvaltning och som ger möjlighet till en diversifierad och 
effektiv portfölj. 

2. Svårt att säga men kanske runt 5 procent.
 
3. Jag tror att fastigheter för logistik kommer att vara  
viktiga framåt.
 
4. Viktigt att tänka på är att en placering i fastigheter är  
en långsiktig placering. 
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Lennart Nilsson, tidigare VD i AP-fonder-
na 1-3.

1. En lyckad tillgångsallokering är avgörande för framgång 
för kapitalförvaltningen. Det gäller att hitta bästa balans 
mellan olika tillgångsslag och inte tänka alltför kortsiktigt. 
Teoretiska studier har visat att man bör ha åtminstone 15 
procent placerade i fastighetsrisk om man ser över tid. Vi 
ökar nu sakta fastighetsexponeringen och jag tror på den 
satsningen.
 
2. Allmänt sett väntar jag mig blygsamma resultat de när-
maste åren. Makromiljön talar för avsaktning i konjunkturen 
i världsekonomin och räntor förväntas fortsätta vara låga. 
Både aktier och räntebärande instrument lär ge låga eller 
måttliga avkastningar. Här kan fastigheter ge avkastning som 
hävdar sig väl i en jämförelse.
 
3. Det gäller att hitta en lämplig spridning över de olika 
slagen av fastigheter. Samhällsfastigheter är sannolikt trygga 
investeringar men med lägre avkastning, medan kommersi-
ella fastigheter ger både ökad risk och bättre avkastning. Jag 
tror vi skall använda hela registret med en tydlig lutning dock 
mot att inte ha för hög risk.
 
4. Fastighetskonsortiet erbjuder en enkel och rationell möj-
lighet att placera kapital med fastighetsrisk, utan att själv be-
höva avsätta resurser för detaljerade analyser av fastighets-
marknaden. Kammarkollegiet erbjuder en trygg och stabil 
miljö och hantering, nog så viktigt för kapitalägare. Återigen 
betonar jag vikten att inse att allokering till fastighetsrisk är 
nödvändig för att sprida risker och öka avkastningen sett 
över längre sikt.

Marie Giertz, vice VD,  
kapitalförvaltningschef Kåpan pensioner.

1. Fastigheter ger en bra diversifiering och är ett bra  
komplement till noterade aktier och obligationer.
 
2. Fastigheter gynnas av att ränteläget är lågt samtidigt 
bör fastigheter klara sig relativt bättre än andra tillgångsslag 
om inflationen tar fart. Reala tillgångar är då att föredra. 
Investering i fastigheter ska ses i ett långt perspektiv, över 
en konjunkturcykel. Det är svårt att ha en uppfattning i det 
korta perspektivet men givet att ränteläget är fortsatt lågt 
bör fastigheter fortsatt klara sig bra. I tider av osäkerhet bör 
också fastigheter klara sig bättre än noterade aktier.
 
3. Givet att man har en lång investeringshorisont är en väl 
diversifierad fastighetsportfölj att föredra. Hyresfastigheter 
är en tryggare placering än kommersiella fastigheter men 
ger samtidigt en lägre förväntad avkastning. Även inom 
kommersiella fastigheter skiljer sig risk och avkastnings-
möjligheter sig åt. Samhällsfastigheter har exempelvis ofta 
långa hyreskontrakt och har en lägre risk medan till exempel 
kontorsfastigheter har kortare hyreskontrakt och är mer kon-
junkturkänsliga. Även här gäller att ha en god riskspridning 
mellan olika fastighetssegment.
 
4. Det är en god möjlighet att få exponering mot fastighe-
ter utan att låsa in kapitalet i fysiska fastigheter. Konsortiet 
kommer också att investera i många fastighetsbolag som ger 
en väl diversifierad fastighetsportfölj. Att investera en del av 
sitt kapital i fastigheter ger ett bra komplement till räntor och 
aktier. Det ger ett inflationsskydd samtidigt som direktavkast-
ningen väntas vara god.
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Thomas Halvorsen, tidigare VD för Fjär-
de AP-fonden.

Marie Reinius, Civilekonom, tidigare 
ordförande för Svenska Riskkapitalfören-
ingen.

1. Fastigheter är en bra diversifiering av portföljen eftersom 
den förväntade avkastningen är högre än för till exempel 
räntepapper. Därför kan en högre riskjusterad avkastning 
nås det vill säga exempelvis en högre förväntad avkastning 
utan högre risk.
 
2. Det är bra med en viss tidsmässig diversifiering och bra 
fastigheter blir nästan alltid en bra affär på lång sikt.
 
3. Ser goda prisuppgångar i nischfastigheter som gynnas av 
tidens megatrender till exempel kontorshotell, last mile logis-
tikfastigheter etc. En oväntat snabb och stark ränteuppgång 
skulle drabba de dyrast prissatta fastigheterna mest oavsett 
ändamål inom alla större segment, men värst de allra 
dyraste segmenten som Brf-utvecklarna. Välbelägna kontor 
i tillväxtområden kommer att klara sig bra men handel och 
särskilt butiker och restauranger förefaller överetablerade på 
många lokala marknader.
 
4. Långsiktighet och man måste förstå finessen med  
diversifiering!

1. På lång sikt brukar fastigheter vara en ganska säker 
placering till en hyfsad avkastning, speciellt när det gäller 
hyresfastigheter. Stort efterfrågeöverskott i kombination med 
en balanserad belåning och en tro om relativt låga räntor 
lång tid framöver, kan ge en bra avkastning.
 
2. Direktavkastningen på fastigheter är starkt relaterad till 
geografisk belägenhet. I generella termer kanske mellan  
2,5-4 procent.
 
3. Med tanke på en kommande konjunkturförändring känns 
hyresfastigheter säkrare då det kommer att ta många år till 
innan vi har åtgärdat efterfrågeöverskottet. Kommersiella 
fastigheter är de som drabbas först vid en eventuell konjunk-
turförsämring. Logistik kan vara intressant med tanke på en 
ökande internethandel vilket skapar en ökad efterfrågan på 
denna typ av lokaler däremot tror jag inte vi ska ge oss in i 
samhällsfastigheter då det alltid är en politisk risk kopplat till 
denna typ av fastigheter.
 
4. Som investerare måste man göra sin egen bedömning 
om man tycker att avkastningsmöjligheterna kontra risken 
ser bra ut utifrån sina/bolagets investeringsstrategi.
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Kapitalförvaltningens  
ledningsgrupp

Översta raden från vänster: 
Leif Hässel, rådgivning och allokering  
Robert Sahlberg, chef operations  
Martin Lanzarotti, chef risk management

Nedersta raden från vänster: 
Bengt Svelander, avdelningschef 
Ingmari Severien, jurist 
Johan Eliæson, försäljnings- och marknadschef 
Michael Persson, aktiechef 
Jörgen Carlberg, räntechef
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Bokslut Räntekonsortiet

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 4 591 348 5 535 736

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 4 591 348 5 535 736

Bankmedel och övriga likvida medel 864 4 875

Övriga kortfristiga fordringar 15 794 782

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 14 417 49 714

Summa tillgångar 4 622 423 5 591 106

Skulder

Upplupna kostnader 29 26

Övrig skuld 618 193

Summa skulder 647 219

Fondförmögenhet 4 599 490 5 590 887

Summa eget kapital och skulder 4 622 423 5 591 106

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på 
penningmarknadsinstrument -61 632 -61 191

Ränteintäkter 73 972 90 152

Summa intäkter och värdeförändring 12 340 28 961

Kostnader

Övriga externa kostnader -404 -287

Räntekostnader -120 -302

Summa kostnader -524 -589

Årets resultat 11 816 28 372
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Bokslut Företagsobligationskonsortiet

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 2 545 238 2 751 257

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 2 545 238 2 751 257

Bankmedel och övriga likvida medel 890 4 579

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 17 496 22 516

Övriga kortfristiga fordringar -9 62 341

Summa tillgångar 2 563 615 2 840 693

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 16 17

Summa skulder 16 17

Fondförmögenhet 2 563 035 2 840 195

Övriga kortfristiga skulder 564 481

Summa eget kapital och skulder 2 840 693 2 840 693

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på 
penningmarknadsinstrument -80 015 57 551

Ränteintäkter 39 635 52 612

Summa intäkter och värdeförändring -40 380 110 163

Kostnader

Räntekostnader och liknade resultatposter -44 -55

Övriga kostnader -160 -202

Summa kostnader -204 -257

Årets resultat -40 584 109 906
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Bokslut 
Företagsobligationskonsortiet FRN

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 296 041 360 263 393 300

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 296 041 360 263 393 300

Bankmedel och övriga likvida medel 82 902 167 926

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 112 239           79 405

Övriga kortfristiga fordringar 2 917 –

Summa tillgångar 296 239 418 263 640 631

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter -85 011 1 418

Summa skulder -85 011 1 418

Fondförmögenhet 296 324 429 263 639 213

Summa eget kapital och skulder 296 239 418 263 640 631

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på 
penningmarknadsinstrument -1 859 560 -159 910

Ränteintäkter 1 201 670 553 010

Summa intäkter och värdeförändring -657 890 393 100

Kostnader

Räntekostnader och liknade resultatposter – -61 037

Övriga kostnader -54 952 -11 625

Summa kostnader -54 952 -72 662

Årets resultat -712 842 320 438
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Bokslut Aktiekonsortiet Sverige

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -261 077 208 100
Utdelningar 137 535 123 625
Övriga finansiella intäkter 2 123 1 149
Summa intäkter och värdeförändring -121 420 332 874

Kostnader

Övriga finansiella kostnader -414 -379
Övriga kostnader -17 -28
Summa kostnader -431 -407

Årets resultat -121 850 332 467

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 3 155 318 3 634 889
Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 3 155 318 3 634 889
Bankmedel och övriga likvida medel 4 196 27 002
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 490 103
Summa tillgångar 3 160 004 3 661 994

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 20 28
Summa skulder 20 28

Fondförmögenhet 3 159 984 3 661 966

Summa eget kapital och skulder 3 160 004 3 661 994
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Bokslut Aktieindexkonsortiet Sverige

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 648 567 1 946 233

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 1 648 567 1 946 233

Bankmedel och övriga likvida medel 58 501

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 185 56 

Summa tillgångar 1 648 810 1 946 790

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 11

Summa skulder 10 11

Fondförmögenhet 1 648 800 1 946 779

Summa eget kapital och skulder 1 648 810 1 946 790

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -148 723 103 897

Ränteintäkter – -4

Utdelningar 72 235 70 652

Övriga finansiella intäkter 1 108 1 119

Summa intäkter och värdeförändring -75 380 175 664

Kostnader

Räntekostnader -8 -11

Övriga finansiella kostnader -269 -140

Övriga kostnader -12 -10

Summa kostnader -289 -161

Årets resultat -75 669 175 503
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Bokslut Aktieindexkonsortiet utland

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 343 660 2 508 758

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 2 343 660 2 508 758

Bankmedel och övriga likvida medel 3 926 2 294

Summa tillgångar 2 347 586 2 511 052

Skulder

Övriga kortfristiga skulder 15 14

Summa skulder 15 14

Fondförmögenhet 2 347 571 2 511 038

Summa eget kapital och skulder 2 347 586 2 511 052

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -100 025 241 757

Utdelningar 84 326 79 003

Summa intäkter och värdeförändring -15 699 320 760

Kostnader

Övriga kostnader -38 -26

Summa kostnader -38 -26

Årets resultat -15 737 320 734
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Bokslut Stiftelsekonsortiet GIVA

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 686 409 694 868

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 686 409 694 868

Bankmedel och övriga likvida medel 15 420 468

Övriga kortfristiga fordringar 2 470 9 072

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 1 657 1 277

Summa tillgångar 705 956 705 685

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 9 6

Övrig skuld 13 612 –

Summa skulder 13 621 6

Fondförmögenhet 692 335 705 679

Summa eget kapital och skulder 705 956 705 685

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -33 960 19 498

Ränteintäkter 2 958 2 567

Räntekostnader och liknande resultatposter -181 -227

Summa intäkter och värdeförändring -31 183 21 838

Kostnader

Räntekostnader och liknade resultatposter -49 -116

Övriga externa kostnader -671 -593

Summa kostnader -720 -709

Årets resultat -31 903 21 129
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Bokslut Aktiekonsortiet Spiran

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 006 290 1 043 085

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 1 006 290 1 043 085

Bankmedel och övriga likvida medel 1 067 10 556

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 148 18

Summa tillgångar 1 007 505 1 053 659

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 6 5

Summa skulder 6 5

Fondförmögenhet 1 007 499 1 053 653

Summa eget kapital och skulder 1 007 505 1 053 658

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -93 079 57 763

Ränteintäkter - -

Utdelningar 44 382 35 788

Övriga finansiella intäkter 550 205

Summa intäkter och värdeförändring -48 147 93 756

Kostnader

Övriga finansiella kostnader -105 -107

Övriga kostnader -7 -6

Räntekostnader -45 -36

Summa kostnader -157 -149

Årets resultat -48 304 93 607
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Bokslut Aktieindexkonsortiet Äpplet

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 82 042 59 739

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 82 042 59 739

Bankmedel och övriga likvida medel 11 100

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

26 7 739

Summa tillgångar 82 079 67 578

Skulder

Övriga kortfristiga skulder – 7 725

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 –

Summa skulder 1 7 725

Fondförmögenhet 82 0778 59 853

Summa eget kapital och skulder 82 079 67 578

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -7 977 3 695

Utdelningar 2 599 1 467

Övriga finansiella intäkter 192 73

Summa intäkter och värdeförändring -5 186 5 235

Kostnader

Övriga finansiella kostnader -126 -63

Årets resultat -5 316 5 172
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Bokslut Småbolagskonsortiet Kronan

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 186 821 130 481

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 186 821 130 481

Bankmedel och övriga likvida medel 607 194

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 148 –

Summa tillgångar 187 576 130 675

Skulder

Fondförmögenhet 187 575 130 675

Summa eget kapital och skulder 187 576 130 675

Resultaträkning 2018 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på 
penningmarknadsinstrument -22 824 844

Utdelningar 5 288 135

Övriga finansiella intäkter 207 –

Summa intäkter och värdeförändring -17 329 979

Kostnader

Övriga finansiella kostnader -32 -105

Övriga kostnader -1 –

Summa kostnader -33 -105

Årets resultat -17 362 874
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1. Allmänna regler för konsortierna

1.1 Allmänt
Kammarkollegiet utför enligt uppdrag eller 
författning kapitalförvaltning för ett antal 
stiftelser och fonder. För att rationalisera 
förvaltningen har kollegiet bland annat bildat 
konsortier för aktier och andra aktierela-
terade fondpapper samt för räntebärande 
placeringar. Tillgångarna ägs gemensamt 
av de stiftelser och ägarna till de fonder som 
har investerat i konsortierna genom köp av 
andelar. Andelarna i varje konsortium är 
lika stora och medför lika rätt till den egen-
dom som ingår i konsortiet.
Konsortiernas beteckningar är Kammar-
kollegiets svenska aktiekonsortium (AKS), 
Kammarkollegiets aktiekonsortium Spiran 
(AKK), Kammarkollegiets aktiekonsortium 
Kronan (AKSM), Kammarkollegiets aktie-
indexkonsortium Äpplet (AKXL), Kammar-
kollegiets utländska aktieindexkonsortium 
(AKU), Kammarkollegiets aktieindex-
konsortium (AKX), Kammarkollegiets 
räntekonsortium (RK), Kammarkollegiets 
företagsobligationskonsortium (FOK), Kam-
markollegiets företagsobligationskonsorti-
um FRN (FOK FRN) och Kammarkollegiets 
stiftelsekonsortium GIVA.
Redovisningen för förvaltningen följer 
bokföringslagen (1999:1078). Boksluten för 
konsortierna revideras av externa revisorer.

1.2 Förvaltningen
Konsortierna är inga juridiska personer 
och har därför varken egna rättigheter 
eller skyldigheter. I stället är det kollegiet 
som företräder stiftelserna och ägarna till 
fonderna i deras egenskap av konsortiean-
delsägare i alla frågor som rör konsortier-
na. Kollegiet handlar vid förvaltningen i 
eget namn och anger därvid konsortiernas 
beteckningar.
Kollegiet har ett särskilt beslutsorgan för 

kapitalförvaltningen, fonddelegationen1.
Konsortiernas tillgångar förvaras i depå i 
bank.

1.3 Kapitalmarknadsdag
För information och meningsutbyte om 
konsortiernas förvaltning hålls årli-gen en 
kapitalmarknadsdag för andelsägarna i kon-
sortierna. Därutöver kan särskilt informa-
tionsmöte hållas när kollegiet så beslutar.
Skriftlig inbjudan till möte ska skickas till 
andelsägarna senast en månad före mötet.
För att få delta i möte ska andelsägare an-
mäla sig hos kollegiet.
På den årliga kapitalmarknadsdagen ska 
alltid följande ärenden förekomma
• redogörelse för konsortiernas förvalt-

ning och 
• frågor från närvarande andelsägare.

1.4 Andelsägarregister
Kollegiet ska föra register över konsortieandel-
sägarnas innehav av andelar i konsortierna.

1.5 Utdelning
Till andelsägarna ska för varje räkenskaps-
år delas ut den avkastning på konsortier-
nas medel, i form av utdelning, ränta och 
värdeökning på realiserade diskonterings-
instrument, som har tagits emot under 
räkenskapsåret.
Utdelningen fördelas mellan andelsägarna i 
förhållande till antalet andelar.
För konsortierna, förutom för stiftelsekon-
sortiet GIVA, är avstämningsdag för utdel-
ning den sista bankdagen under november 
månad. Utdelning ska ske under december 
månad.
GIVA har avstämningsdag för utdelning tre 
gånger per år, den 15 april, den 15 augusti 
och den 15 december. Om avstämningsda-
gen infaller på en dag som inte är bankdag 
är närmast föregående bankdag avstäm-

Regler för 
Kammarkollegiets konsortier

1 Se 12 § förordningen med instruktion (2007:824) för Kammarkollegiet.
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ningsdag. Utdelning ska ske inom två veck-
or från avstämningsdagen.

1.6 Konsortiernas och  
konsortieandelarnas värde

Värdet på varje konsortium beräknas genom 
att från tillgångarna (värdepapper, likvida 
medel och andra tillgångar inklusive upplu-
pen avkastning) dras av eventuella skulder.
Värdepapper som ingår i konsortierna vär-
deras med ledning av gällande marknads-
värde baserat på tillgängliga marknads-
uppgifter vid värderingstillfället. Värdering 
sker varje affärsdag baserat på slutkurser 
på den marknadsplats där respektive 
innehav handlas eller där slutkurser för 
referensdata noteras. Om ett konsortium 
har ett innehav i ett finansiellt instrument 
som värderas på basis av en marknad som 
är stängd ska marknadsvärdet baseras på 
marknadsdata för den senast öppna han-
delsdagen. För värdering i övrigt hänvisas 
till den värderingspolicy som gäller för hur 
olika finansiella instrument som ingår i 
konsortierna ska värderas2.
Revisionskostnader samt courtage och an-
dra kostnader för konsortiernas hantering 
av värdepapper betalas ur konsortierna.
Konsortierna belastas inte för övriga för-
valtningskostnader, utan sådana kostnader 
ingår i den särskilt debiterade ersättningen 
för kollegiets förvaltningsuppdrag.
Värdet av en konsortieandel är konsortiets 
värde delat med antalet utelöpande andelar.
Andelsvärdet beräknas efter kollegiets 
bestämmande minst en gång i veckan och 
meddelas på begäran.

1.7 Utgivning och inlösen av  
konsortieandelar

Begäran om utgivning eller inlösen ska 
göras skriftligt hos Kammarkollegiet.
För utgivning och inlösen av andelar i 
konsortierna, förutom det utländska aktie-
indexkonsortiet, gäller att om begäran har 
kommit till kollegiet på en bankdag före kl. 
14.00 fastställs utgivnings-/inlösenspriset 
för andelar vid slutet av den dagen. Om 
begäran har kommit in på en dag som inte 
är bankdag, eller efter kl. 14.00 en bankdag, 
fastställs priset vid slutet av nästa bankdag. 

För det utländska aktieindexkonsortiet gäl-
ler att begäran ska ha kommit till kollegiet 
före kl. 12.00 i stället för före kl. 14.00. 
Detta innebär att utgivning och inlösen av 
andelar i konsortierna alltid sker till okänd 
kurs. På dag som infaller före vissa helg-
dagar samt vissa andra dagar har kollegiet 
begränsat öppethållande. För sådana dagar 
med begränsat öppethållande gäller andra 
tidpunkter för när utgivning och inlösen kan 
verkställas. Minst en vecka i förväg till-
handahåller kollegiet efter begäran härom 
information om dag med begränsat öppet-
hållande.
Utgivningspris och inlösenspris för en kon-
sortieandel ska vara lika med det enligt fö-
regående paragraf fastställda andelsvärdet.
Likvid för utgivning ska vara kollegiet till-
handa på utgivningsdagen.
Sedan kollegiet fastställt priset för inlösen 
sker likvid normalt inom två bankdagar 
därefter.
Måste likvida medel för inlösen skaffas ge-
nom försäljning av värdepapper, ska sådan 
försäljning ske så snart som möjligt, dock 
utan att missgynna övriga andelsägare. I 
så fall sker likvid för inlösta andelar när 
konsortiet fått likvid för värdepappersför-
säljningen.
Kollegiet ska skriftligen underrätta berörd 
andelsägare om verkställd utgivning och 
inlösen av andelar.

1.7.1 Särskilt för utgivning av andelar i 
stiftelsekonsortiet GIVA

För GIVA gäller, till skillnad från övriga kon-
sortier, att utgivning av nya andelar endast 
kan ske på avstämningsdagarna för utdel-
ning, dvs. tre gånger per år (jfr punkt 1.5).  
Begäran om utgivning av andelar ska ha 
kommit in till kollegiet före kl. 14.00 på 
respektive avstämningsdag för att kunna 
genomföras per den dagen och utgivnings-
priset fastställs vid slutet av den dagen. I 
övrigt gäller för begäran om utgivning och 
inlösen av andelar det som anges för kon-
sortierna i punkt 1.7. Inlösen kan således 
genomföras varje bankdag.

1.8 Räkenskapsår
Räkenskapsår för konsortierna är kalender-
året.

2 Fastställd 2018-11-22, fonddelegationens protokoll 2018:9
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1.9 Verksamhetsberättelse  
och kvartalsrapport

För varje räkenskapsår ska kollegiet se-
nast fyra månader efter räkenskapsårets 
utgång avge verksamhetsberättelse för 
förvaltningen. Kollegiet upprättar dessut-
om kvartalsrapport för konsortierna den 31 
mars, den 30 juni, den 30 september och den 
31 december. Verksamhetsberättelsen och 
kvartals-rapporterna ska skickas till andel-
sägarna så snart det kan ske.

1.10 Ändring av regler för  
          Kammarkollegiets  
          konsortier

Ändring av reglerna beslutas av Kollegiet3.

2. Placeringsregler för  
aktiekonsortierna

Kammarkollegiet ska se till att de förval-
tade medlen placeras så att kraven på god 
avkastning och riskspridning tillgodoses4. 
Kapitalet ska placeras på följande sätt5:

1. fordringar hos bank eller andra ränte-
bärande placeringar inom ramen för förord-
ningen (1987:778) när det gäller konsortiets 
likvida medel,
2. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler 
och teckningsoptioner som är inregistrera-
de vid en reglerad marknad i Sverige eller 
andra, med hänsyn till sin art och till den 
säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska 
finansiella instrument, och
3. andelar i värdepappersfonder som avses 
i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och 
fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma 
lag, med fullständig inriktning på aktiepla-
ceringar, eller andra, med hänsyn till sin art 
och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga 
svenska finansiella instrument.
I syfte att effektivisera förvaltningen av till-
gångarna får derivatinstrument användas. 
De underliggande tillgångarna för dessa 
instrument ska i så fall utgöras av eller  
hänföra sig till tillgångar av det slag som 
avses i andra stycket, finansiella index, 

räntesatser, växelkurser eller utländska 
valutor.
Kammarkollegiet får använda sådana 
derivatinstrument enligt tredje stycket som 
handlas direkt mellan parterna under de 
förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § an-
dra stycket lagen om värdepappersfonder.
Av det totala marknadsvärdet för sådana 
finansiella instrument som anges i andra 
stycket 2 och 3 samt tredje stycket får
• högst 10 procent utgöras av instrument 

som anges i andra stycket 2 och mot-
svarande instrument som utgör under-
liggande tillgång i derivatinstrument 
enligt tredje stycket, som har utfärdats 
av en och samma emittent, och

• högst 20 procent utgöras av andelar som 
avses i andra stycket 3 i en och samma 
fond eller ett och samma fondföretag6.

Placering av tillgångar som ingår i konsorti-
erna får, tillsammans med övriga tillgångar 
som förvaltas av kollegiet och som omfattas 
av förordningen (1987:778) om placering av 
fondmedel under Kammarkollegiets förvalt-
ning, till högst 5 procent av röstvärdet för 
samtliga aktier ske i ett och samma aktie-
bolag7.
Kollegiet ska inte låna pengar för att finan-
siera placeringsverksamheten.
För placeringar i konsortierna, förutom 
aktiekonsortierna Spiran, Kronan och 
Äpplet, gäller Kapitalförvaltningens policy 
för ansvarsfulla investeringar8. För företag 
verksamma i Sverige krävs vidare att de 
följer svensk lag.
Enligt policyn för ansvarsfulla investering-
ar gäller bland annat att placeringar ska 
göras endast i företag som enligt kollegiets 
bedömning följer kraven i de internationella 
konventioner för miljö, mänskliga rättighe-
ter, arbetsrätt och antikorruption samt för 
humanitär rätt som Sverige har underteck-
nat. I policyn finns också begränsningar av 
hur stor del av ett bolags omsättning som 
högst får avse alkohol, spel, tobak, vapen 
och distribution av pornografi (5 %) samt 
produktion av pornografi (0 %). 

3 Kammarkollegiets fonddelegation.
4 Jfr SFS 1987:778, 2§
5 Jfr SFS 1987:778, 3§
6 Jfr SFS 1987:778, 4§

7 Jfr SFS 1987:778, 5§
8 Fastställda 2016-11-24, fonddelegationens 
  protokoll 2016:9
9 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans  
  Kyrkostyrelse 2016-12-15
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För placeringar i aktiekonsortierna Spiran, 
Kronan och Äpplet gäller de etiska place-
ringsregler som fastställs i Finanspolicyn 
för Svenska kyrkans nationella nivå9.
I övrigt gäller de ytterligare bestämmelser 
för hantering av finansiella risker i konsor-
tiet, som kollegiet fastställt för varje tillfälle.

3. Placeringsregler för  
räntekonsortierna

Kammarkollegiet ska se till att de förval-
tade medlen placeras så att kraven på god 
avkastning och riskspridning tillgodoses10.
Kapitalet ska placeras på följande sätt 11 :

1. fordringar hos Riksbanken eller Riks-
gäldskontoret, eller bankföretag som driver 
verksamhet i Sverige,
2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, 
vilka har utfärdats av emittent med hemvist 
i ett land som är medlem i Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD),
3. andelar i värdepappersfonder som avses 
i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och 
fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag 
eller andra, med hänsyn till sin art och till 
den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska 
finansiella instrument.
I syfte att effektivisera förvaltningen av till-
gångarna får derivatinstrument användas. 
De underliggande tillgångarna för dessa 
instrument ska i så fall utgöras av eller hän-
föra sig till tillgångar av det slag som avses 
i andra stycket, finansiella index, räntesat-
ser, växelkurser eller utländska valutor.
Kammarkollegiet får använda sådana 
derivatinstrument enligt tredje stycket som 
handlas direkt mellan parterna under de 
förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § an-
dra stycket lagen om värdepappersfonder.
Av det totala marknadsvärdet för sådana 
finansiella instrument som anges i andra 
stycket får högst 20 procent utgöras av 
andelar som avses i andra stycket 3 i en och 
samma fond eller ett och samma fondföre-
tag12.

Kollegiet ska inte låna pengar för att finan-
siera placeringsverksamheten.
För placeringar i räntekonsortiet och före-
tagsobligationskonsortiet FRN gäller Ka-
pitalförvaltningens policy för ansvarsfulla 
investeringar13. För låntagare verksamma i 
Sverige krävs vidare att de följer svensk lag.
Enligt policyn för ansvarsfulla investering-
ar gäller bl.a. att placeringar ska göras 
endast hos låntagare som enligt kollegiets 
bedömning följer kraven i de internationella 
konventioner för miljö, mänskliga rättighe-
ter, arbetsrätt och antikorruption samt för 
humanitär rätt som Sverige har underteck-
nat. I policyn finns också begränsningar av 
hur stor del av en låntagares omsättning som 
högst får avse alkohol, spel, tobak, vapen och 
distribution av pornografi (5 %) samt produk-
tion av pornografi (0 %).
För placeringar i företagsobligationskonsor-
tiet gäller de etiska placeringsregler som 
fastställs i Finanspolicyn för Svenska kyr-
kans nationella nivå14.
I övrigt gäller de ytterligare bestämmelser 
för hantering av finansiella risker i konsor-
tiet, som kollegiet fastställt för varje tillfälle.

4. Placeringsregler för  
stiftelsekonsortiet GIVA

Stiftelsekonsortiet GIVA innehåller såväl 
aktier som räntebärande värdepapper. För 
respektive tillgångsslag gäller placerings-
reglerna i punkterna 2 och 3.
För placeringar i GIVA gäller de etiska pla-
ceringsregler som fastställs i Finanspolicyn 
för Svenska kyrkans nationella nivå15.

5. 5 Placeringsregler för Fastighets- 
 konsortiet Slottet

Fastighetskonsortiet Slottet innehåller 
såväl aktier som räntebärande värdepapper. 
För respektive tillgångsslag gäller place-
ringsreglerna i punkterna 2 och 3.
För placeringar i Slottet gäller de etiska pla-
ceringsregler som fastställs i Finanspolicyn 
för Svenska kyrkans nationella nivå16.

10 Jfr SFS 1987:778, 2§
11 Jfr SFS 1987:778, 3§
12 Jfr SFS 1987:778, 4§
13 Fastställda 2016-11-24, fonddelegationens 
    protokoll 2016:9

14 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans  
    Kyrkostyrelse 2016-12-15
15 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans  
    Kyrkostyrelse 2016-12-15

 16 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans  
     Kyrkostyrelse 2016-12-15
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Granskningsintyg

Granskningsrapport för 2018*

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för Svenska aktiekonsortiet, vilka består av 
balansräkningen per den 31 december 2018 och resultaträkningen, en sammanfattning av 
betydelsefulla redovisningsprinciper samt andra upplysningar. De finansiella rapporterna 
har upprättats av Kammarkollegiet på grundval av Regler för Kammarkollegiets konsortier.

Generaldirektörens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är generaldirektören som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bok-
föringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som 
generaldirektören bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att göra ett uttalande om dessa finansiella rapporter på grundval av vår re-
vision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing. Dessa standar-
der kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att rimligt 
försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i de finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella 
rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur företaget upprättar de finansiella rapporterna för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i de finansiella 
rapporterna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av Svenska aktiekonsortiets finansiella ställning per den 31 december 2018 och 
av dess finansiella resultat för året, enligt bokföringslagen.

Stockholm maj 2019 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ian Charoub

Auktoriserad revisor

* Samtliga konsortier har granskats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Uttalandet är identiskt 
för alla intyg.
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